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Ágrip 

Ritgerðin fjallar um starfendarannsókn sem gerð var á tímabilinu frá 

ágúst 2015 til maí 2016. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna 

hvernig ég sem kennari gæti eflt áhuga nemenda miðstigs á 

mannréttindum. Einnig leitaðist ég við að komast að því hvaða 

kennsluaðferðir höfða best til nemenda og eru til þess fallnar að 

virkja og efla áhuga þeirra á mannréttindum. Þannig gæti ég aflað 

upplýsinga sem myndu nýtast mér til að bæta og þróa kennslu mína 

og þar með hjálpað nemendum að ná þeim námsárangri sem stefnt 

er að.   

Þau gögn sem ég notaði í rannsókninni  voru námsverkefni 

nemenda og hljóðupptökur úr kennslustundum sem gáfu mér góða 

innsýn í hugarheim nemenda og hvað vakti áhuga þeirra. Ég skrifaði 

rannsóknardagbók sem hjálpaði mér að greina betur hugsanir mínar 

og ígrundanir hverju sinni. Ég var með samstarfsaðila innan skólans, 

rannsóknarvin, sem veitti mér gagnrýna endurgjöf.  

Ég flokka niðurstöður rannsóknar minnar í notkun mína á 

umræðuforminu sem kennsluaðferð til að ýta undir virkni og 

gagnrýna hugsun nemenda, mikilvægi samvinnu og samkenndar, sem 

gerir nemendum betur kleift að setja sig í spor annarra. 

Umræðuformið hentaði  vel til þess að efla vitund nemenda um 

mikilvægi mannréttinda. 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að með því að 

beita markvissum kennsluaðferðum þá er hægt að virkja og efla 

áhuga nemenda á mannréttindum. Námsverkefnin sýndu að 

nemendur hafa áhuga á mannréttindum og hafa töluvert um þau að 
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segja. Ég sem kennari er sannfærðari um að mannréttindi eigi fullt 

erindi inn í skólana og að slík fræðsla geri nemendur að meðvitaðri og 

upplýstari samfélagsþegnum. 
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Abstract 

This thesis discusses an action research conducted during the period 
of August 2015 through to May 2016.  The purpose of the research 
was to investigate how I, as a teacher, could promote interest in 
Human Rights among middle school students.  Additionally, I sought 
to discover what teaching methods appeal to students and are best 
suited to engage and promote their interest in Human Rights.  This 
would provide me with information useful to improve and develop 
my own teaching methods and assist students in obtaining the school 
achievements they aim for. 

The data-collection I used in this research included student 
projects and classroom sound recordings – which gave me an insight 
into the mind-set of the students and the things that motivate their 
interest. I also wrote a research journal that helped me to better 
analyse my thoughts and contemplations. A colleague of mine within 
the same school was my critical friend or learning partner and gave 
me useful critical feedback. 

I categorize my research results into several sections, i.e. my use 
of the discussion format as a teaching method to promote active and 
critical thinking in students, the importance of co-operation and the 
importance of empathy – being aware of and sharing other people‘s 
experiences. The discussion method turned out to be well suited to 
promoting student awareness of the importance of Human Rights. 

The main results of this research indicate that the use of effective 
teaching methods can engage and promote students´ interest in 
Human Rights. The student‘s projects clearly showed that they are 
interested in Human Rights and have strong opinions on it. As a 
teacher, I am now even more convinced than before of the 
importance of Human Rights as part of the curriculum within our 
school system and that the education of students in this subject will 
result in more aware and better informed members of society. 
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1 Inngangur 

Mannréttindi hafa lengi verið mér ofarlega í huga og eitt af því sem 

mér finnst mikilvægt að kenna, helst sem allra fyrst á skólagöngu 

nemenda. Sem kennari hef ég nýtt þau tækifæri sem gefast til að 

koma þessu hugðarefni mínu á framfæri við nemendur. Ég fór frekar 

seint í kennaranámið eða eftir að ég komst á fertugsaldurinn, eftir að 

hafa unnið sem blaðamaður í fjölmörg ár. Ég var í háskólanámi í 

Bandaríkjunum, tók B.A. í blaðamennsku og stjórnmálafræði og vildi 

helst af öllu skrifa um mannréttindi. Ég breytti síðan um stefnu og fór 

í kennaranámið. Ég hef gaman af að vinna með börnum og því má 

segja að í kennslunni hafi ég náð að samræma þessi tvö áhugamál 

mín, börn og mannréttindi.  

Verkefni þetta varð til í kjölfar námsefnis sem ég samdi sem ber 

heitið Félagsfærni grunnskólabarna – verkefni. Námsefnið varð til 

þegar ég byrjaði að kenna námsgrein á miðstigi grunnskóla sem 

nefnist framsögn og tjáning. Í stað þess að leggja aðaláherslu á 

framsögn og tjáningu þá langaði mig til þess að samþætta annars 

konar fræðslu inn í áfangann. Þar sem mannréttindi, lýðræði og 

jafnrétti eru eitt af mínum áhugasviðum og aukin áhersla er lögð á 

þessa þætti í aðalnámskrá grunnskóla 2011 ákvað ég að taka 

viðkomandi þætti fyrir í kennslunni. Aðalmarkmið námsefnisins er að 

efla félagsfærni nemenda og að efla áhuga þeirra á mannréttindum. 

Markmiðið er að nemendur tjái sig, séu virkir, sjálfstæðir í 

vinnubrögðum, auki orðaforða sinn, sýni frumkvæði, æfi framsögn og 

virka hlustun. Síðast en ekki síst eru þeir að læra um mikilvæg málefni 

eins og mannréttindi, lýðræði, jafnrétti, samkennd, samvinnu, að 

setja sig í spor annarra o.m.fl. Námsefnið var unnið smátt og smátt 
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2010-2012 og vatt síðan upp á sig. Að lokum stóð ég uppi með 

heilmikið efni. Árið 2012 fékk ég styrk frá Þróunarsjóði námsgagna 

fyrir verkefnið.   

Þegar ég síðan fór að huga að efni fyrir lokaritgerð mína til M.Ed. 

gráðu langaði mig til að nýta þessa þekkingu sem ég hafði aflað mér 

við gerð ofangreinds verkefnis sem og þá reynslu sem ég hafði öðlast 

með því að kenna námsefnið í sex ár. Ég hafði fengið ákveðið frelsi 

með því að fá að móta námsgreinina í byrjun og það vildi ég nýta til 

að miðla mikilvægu málefni eins og mannréttindum til nemenda. Á 

þessum sex árum hef ég kennt hátt í 500 nemendum í námsgreininni 

framsögn og tjáning. Ég hef frætt þá almennt um mannréttindi, þar á 

meðal um Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, og afhent þeim 

eintak af sáttmálanum. Ég lít á þetta sem mikilvægt tækifæri og er 

þakklát fyrir að hafa getað miðlað námsefninu til þeirra. Mér finnst ég 

hafa gert gagn og það finnst mér mikilvægt. Æ fleiri skólar eru að taka 

upp kennslu í mannréttindum. Einnig finnst mér það dýrmætt að 

lýðræði og mannréttindi sé einn af sex grunnþáttum menntunar í 

núverandi Aðalnámskrá (2011). Það finnst mér undirstrika mikilvægi 

málefnisins og styrkja mig í starfi.  

Námsefnið Félagsfærni grunnskólabarna er aðallega ætlað fyrir 

námsgreinar eins og lífsleikni, framsögn og tjáningu. Aðalnámskrá 

grunnskóla 2011 kallar eftir aukinni samþættingu námsgreina og 

hentar þetta efni einnig vel fyrir slíkt. Námsefnið er aðallega ætlað 

miðstigi grunnskólans en margt hentar einnig allt upp í 10. bekk. Því 

er ætlað að vekja nemendur til umhugsunar og kallar eftir umræðum 

í skólastofunni, að nemendur myndi sér skoðanir á málum, viðhafi 

gagnrýna hugsun, skiptist á skoðunum, umberi skoðanir annarra, læri 

um samvinnu og að setja sig í spor annarra. Nemendur eiga síðan að 

flytja niðurstöður sínar fyrir framan bekkinn. Sum verkefnin eru 
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einstaklingsverkefni, önnur eru hópverkefni og krefjast góðrar 

samvinnu. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er rætt um mikilvægi þess að 

skólinn leggi áherslu á að nemendur búi yfir góðri félagsfærni. Góð 

félagsfærni er álitin nauðsynlegur kostur í nútímasamfélagi, kostur 

sem stöðugt fleiri leitast við að búa yfir. Ég tel þetta jákvæða og góða 

þróun. Mín eigin grunnskólaganga einkenndist af því að nemendur 

sátu oftast bara kyrrir í sætum sínum og voru mataðir á því sem 

kennarinn hafði að segja. Þeir voru ekkert sérstaklega að tjá sig um 

hluti nema eftir því væri leitað. Sumir opnuðu varla munninn alla sína 

skólagöngu. Margir skólar eru hins vegar að gera góða hluti í að 

notast við fjölbreyttar kennsluaðferðir og efla þar með félagsfærni 

nemenda. Í kjölfarið hafa nemendur tekið meiri þátt í 

kennslustundum sem er auðvitað mjög jákvætt og gott.  

1.1 Tilgangur og markmið rannsóknar 

Á mínum fyrstu árum í kennslu var ég oftast upptekin af því að 

standast kennsluáætlanir sem ég hafði gert og að hafa tíma til að fara 

yfir allt námsefnið sem beið yfirferðar. Mér fannst ég oft eins og 

hamstur í hjóli og að kennslan færi oft fyrir ofan garð og neðan. Jú, 

nemendur sátu og unnu síðan kom hver námsgreinin á fætur annarri  

og oft var þetta eins og færibandavinna. Þegar ég öðlaðist meiri 

reynslu og öryggi gat ég leyft mér að slappa meira af í kennslu og 

leyfa hlutum að hafa sinn gang. Ég fór að ræða meira við nemendur í 

stað þess að vera of upptekin af því að láta þá klára ákveðin verkefni. 

Við þetta fannst mér ég uppgötva ákveðinn flöt á kennslunni sem ég 

hafði ekki verið nógu meðvituð um eða ekki veitt nógu mikið tækifæri 

– umræður í kennslustund. Jú, auðvitað hafði ég oft upplifað góðar 

umræður við nemendur en þær höfðu ekki fengið að njóta sín nógu 

vel eða fengið að standa það lengi yfir að þær öðluðust vissa dýpt.  
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Mér finnst mikilvægt að nemendur fræðist um mannréttindi og að 

þeir séu meðvitaðir um gildi þeirra. Að þeir þekki og skilji lýðræði, 

jafnrétti, samkennd, samvinnu og gagnrýna hugsun. Tilgangurinn með 

verkefninu er að bæta kennslu mína þannig að ég nái betur til 

nemenda. Skólinn sem menntastofnun gegnir veigamiklu hluverki í 

uppeldi,  námi og þroska barna. Mannréttindi eru ekki sjálfsögð og því 

verður að standa vörð um þau og varðveita það sem áunnist hefur. 

Mér fannst samkennarar mínir hins vegar oft áhugalausir um 

mannréttindakennslu og viðkvæði þeirra oft og tíðum á þá leið að 

nemendur hefðu lítinn sem engan áhuga á slíku efni. Mig langaði hins 

vegar til að leggja áherslu á mannréttindi í minni kennslu, vegna þess 

að ég hafði trú á því að þessi málefni höfðuðu til nemenda.  

Markmiðið með þessu rannsóknarverkefni er að kanna hvernig ég 

sem kennari get eflt áhuga nemenda miðstigs á mannréttindum. 

Einnig að komast að því hvaða kennsluaðferðir höfða best til 

nemenda og eru til þess fallnar að virkja og efla áhuga þeirra á 

námsefninu. Með þessu móti get ég aflað upplýsinga sem ég get nýtt 

mér til að bæta og þróa kennslu mína og þar með hjálpað nemendum 

að ná þeim námsárangri sem stefnt er að. Mér finnst brýnt að 

nemendur séu meðvitaðir um mannréttindi, myndi sér skoðanir á 

málefnum, viðhafi gagnrýna hugsun, skiptist á skoðunum, umberi 

skoðanir annarra, læri um samvinnu og að setja sig í spor annarra. 

Þetta eru mikilvæg markmið, sérstaklega nú á tímum aukinnar 

fjölmenningar í okkar samfélagi.  

Rannsóknarspurningin sem ég leita svara við í þessari ritgerð er: 

Hvernig get ég sem kennari á miðstigi eflt áhuga nemenda á 

mannréttindum? Einnig leitast ég við að komast að því hvaða 

kennsluaðferðir höfða best til nemenda og eru til þess fallnar að 

virkja og efla áhuga þeirra á námsefninu. 
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1.2 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í fimm kafla. Í fyrsta kafla er sagt frá  tilurð 

verkefnisins, hver var kveikjan að því og hvernig það þróaðist. Ég 

útskýrði hvers vegna ég vil rannsaka mitt eigið starf og finna leiðir til 

að efla áhuga nemenda á mannréttindum. Ég skýrði frá tilgangi og 

markmiðum verkefnisins og kynnti rannsóknarspurninguna. 

Í öðrum kafla segi ég frá fræðilegum hliðum verkefnisins. Ég tengi 

þau  við fræðin, hvað hefur verið kannað og staðreynt. Ég tek m.a. 

fyrir börn og mannréttindi, gildi umræðna sem kennsluaðferðar, 

gagnrýna hugsun, mikilvægi samvinnu og samkenndar og 

kennsluaðferðir. 

Í þriðja kafla segi ég frá aðferðafræði rannsóknarinnar, hvers 

vegna ég valdi að gera starfendarannsókn, gagnaöflun og greiningu 

þeirra, rýnivini og þátttakendum í rannsókninni.  

Í fjórða kafla eru meginniðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Þar 

er því lýst hvernig og hvort mér tókst að fá svar við þeim spurningum 

sem ég leitaðist við að svara og kanna.  

Í fimmta kafla eru umræður um niðurstöður rannsóknarinnar og í 

síðasta kaflanum eru svo lokaorð.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Ég byggi fræðilega hluta ritgerðarinnar á þeim lykilatriðum sem ég 

tók fyrir í rannsókn minni, þ.e. börn og mannréttindi, umræðuformið 

og gagnrýnin hugsun, samvinna og samkennd, og kennsluaðferðir. Ég 

tek hvern hluta fyrir sérstaklega og styð með fræðilegri umfjöllun.  

2.1 Börn og mannréttindi 

Lýðræði og mannréttindi eru einn af sex grundvallarþáttum í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011). Hinir þættirnir eru: læsi, sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð, jafnrétti og sköpun. Þáttunum er ætlað að 

tengjast innbyrðis og fléttast inn í allt skólastarf með markvissum 

hætti. Með tilkomu þáttarins lýðræði og mannréttindi er verið að 

auka vægi mannréttinda í námi og þátttöku nemenda í að skipuleggja 

eigið nám og að hafa skoðanir á námi. Verið er að auka 

nemendalýðræði þannig að nemendur fái meira svigrúm og tækifæri 

til að tjá sig, segja sínar skoðanir og bera ábyrgð á sjálfum sér og eigin 

námi (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti, 2011).  

Í núverandi aðalnámskrá segir jafnframt að grunnskólinn sé 

mikilvægur liður í ferli einstaklingsins til alhliða þroska og almennrar 

menntunar. Í grunnskóla þurfi að skapa skilyrði fyrir nemendur svo 

þeir fái notið bernsku sinnar og efli með sér sjálfstraust og 

félagsfærni, virki sköpunarkraft sinn og rækti skilning á manngildi. 

Rætt er um þörfina á að efla þekkingu nemenda á 

grundvallarréttindum barna og fullorðinna með hliðsjón af íslenskri 

löggjöf og alþjóðasamningum. Lýðræðis- og mannréttindamenntun er 

sögð byggjast á gagnrýninni hugsun og ígrundun um grunngildi 

samfélagsins. Virðing fyrir manngildi og heilbrigði barna og 
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ungmenna feli í sér bæði virðingu fyrir mannréttindum þeirra og 

viðurkenningu á hæfileikum þeirra og þroskamöguleikum 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti, 2011). 

Í ritröð um grunnþætti menntunar  - Lýðræði og mannréttindi  

(Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012) er þeirri 

spurningu varpað fram hvort mannréttindi eigi sérstakt erindi inn í 

skólastarf. Því er svarað játandi. „...vegna þess að mannréttindi eru 

eitt af fjölmörgu sem fólk þarf að þekkja til að geta skilið heiminn í 

kringum sig og verið meðvitað um sína eigin stöðu og annarra. 

Hvernig á manneskja að geta sett sig inn í umræðu um 

mannréttindabrot um víða veröld, eðli þeirra og alvarleika, ef hún 

veit ekki hvað mannréttindi eru? Og hvernig á hún að geta tekið þátt í 

umræðu um skyldur og ábyrgð stjórnvalda ef hún þekkir ekki til 

mannréttinda í sínu eigin landi?“ (bls. 19). 

Með mannréttindafræðslu barna er leitast við að skapa traust og 

félagslegt umburðarlyndi (Helga Jónsdóttir, Þórgunnur Skúladóttir og 

Brander Patricia, 2014). „Grundavallaratriði allrar 

mannréttindamenningar er:  

Að virða sjálfan sig og aðra, að viðurkenna og virða 

mannréttindi í daglegu lífi, að skilja eigin 

grundvallarréttindi og geta tjáð sig um þau, að kunna að 

meta og virða ólík sjónarmið, að hafa þá afstöðu að 

ágreining skuli leysa á friðsamlegan hátt þar sem réttur 

annarra er virtur, að byggja upp sjálfstraust barna, þannig 

að þau geti gripið til aðgerða, og þroska hæfileika þeirra 

til að vernda og efla mannréttindi. (Helga Jónsdóttir, 

Þórgunnur Skúladóttir og Brander Patricia, bls. 25-26) 
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Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, eða 

Barnasáttmálinn (1992) eins og hann er oftast kallaður kveður á um 

réttindi barna. Sáttmálinn var samþykktur á Allsherjarþingi 

Sameinuðu þjóðanna árið 1989. Alls hafa 192 aðildarríki Sameinuðu 

þjóðanna staðfest sáttmálann. Sáttmálinn er viðurkenning á því að 

börn þurfi sérstaka vernd umfram fullorðna og að öllum þeim sem 

komi að málefnum barna beri að gera allt sem í þeirra valdi stendur 

til að framfylgja ákvæðum sáttmálans. Þar er m.a. átt við stjórnvöld, 

foreldra og skóla. Grundvallarþættir Barnasáttmálans eru jafnrétti, 

lýðræði og mannréttindi. Þar er einnig skýrt kveðið á um rétt barna til 

að tjá skoðanir sínar og að taka þátt í ákvarðanartöku er varðar 

hagsmuni þeirra. Ísland fullgilti Barnasáttmálann árið 1992 og hann 

var síðan lögfestur árið 2013. Stjórnvöldum ber því að virða og 

uppfylla ákvæði sáttmálans (Barnasáttmáli SÞ, 1992). 

  

Í 29. grein Barnasáttmálans segir:  

 

Menntun á að gefa börnum tækifæri til að þroskast á 

eigin forsendum, rækta hæfileika sína og undirbúa þau til 

að lifa ábyrgu lífi í frjálsu þjóðfélagi í anda skilnings, friðar, 

umburðarlyndis, jafnréttis kynjanna og vináttu allra þjóða 

og þjóðernishópa. Stuðla ber að virðingu fyrir 

mannréttindum, mismunandi menningarlegri arfleifð, 

tungu og gildismati, öðru fólki og náttúrulegu umhverfi 

mannsins. 

 

Í 12. grein Barnasáttmálans segir:   

Börn eiga rétt á að láta í ljós skoðanir sínar í öllum málum 

er varða þau og að tekið sé réttmætt tillit til skoðana 
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þeirra í samræmi við aldur þeirra og þroska. Börnum skal 

veitt tækifæri til að tjá sig um eigin málefni við 

málsmeðferð fyrir dómi eða stjórnvaldi.  

Í 13. grein Barnasáttmálans segir:  

Börn eiga rétt á að tjá sig nema það brjóti gegn almennu 

siðgæði, skaði mannorð eða brjóti gegn réttindum 

annarra. Börn eiga rétt á að leita sér upplýsinga, taka við 

upplýsingum og koma þeim á framfæri. (Barnasáttmáli SÞ, 

1992) 

Af ofangreindu er ljóst að í Barnasáttmálanum er skýrt kveðið á 

um skyldur aðildarríkja um menntun barna, virðingu þeirra fyrir 

mannréttindum og að tillit sé tekið til skoðana þeirra og rétt þeirra til 

að tjá sig.  

Ísland hefur einnig samþykkt og lögfest Mannréttindayfirlýsingu 

Sameinuðu þjóðanna (1948) þar sem kveðið er á um hver maður sé 

jafnborinn til virðingar og réttinda og að það sé undirstaða frelsis, 

réttlætis og friðar í heiminum (Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu 

þjóðanna, 1948).  En það er ekki nóg að vera eingöngu með lög og 

reglur um mannréttindi. Í tillögum starfshóps á vegum 

Menntamálaráðuneytisins um mannréttindafræðslu í grunn- og 

framhaldsskólum, segir: „Virk mannréttindavernd byggir á því að fólk 

þekki rétt sinn og virði réttindi annarra. Menntakerfið gegnir hér 

mikilvægu hlutverki í að vekja nemendur til umhugsunar, uppfræða 

og hvetja þá til lýðræðislegrar þátttöku.“ (Menntamálaráðuneytið, 

2008, bls. 4). 

Af þessu er ljóst að grunnþáttur menntunar í Aðalnámskrá (2011) 

er varðar lýðræði og mannréttindi fer saman við þær skuldbindingar 
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sem Ísland hefur gert með því að lögfesta Barnasáttmála SÞ og 

Mannréttindasáttmála SÞ. Ég studdist mikið við Barnasáttmála SÞ við 

rannsókn mína. Barnasáttmálinn (1992) er gefinn út í styttri útgáfu 

sem hentar vel nemendum á miðstigi. Um er að ræða lítinn 

myndskreyttan bækling sem mér fannst vekja áhuga nemenda. Áður 

fyrr hafði ég notast við lengri sáttmálann sem hafði að geyma langan 

texta án myndskreytinga og mér fannst sumum nemendum hreinlega 

fallast hendur þegar við byrjuðum að vinna með það skjal.   

Mikilvægt er að  rækta borgaravitund ungs fólks á öllum 

skólastigum. Þátttaka fólks í ákvörðunum um samfélagsmál er sögð 

ein meginstoð lýðræðis og því mikilvægt að ala upp kynslóð sem 

hefur áhuga og færni til að láta sig mál samfélagsins varða (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2015). Þegar ég hóf rannsókn mína og fór að ræða 

um byggingu samfélagsins við nemendur, eins og t.d. hver stjórnaði 

bæjarfélaginu og hver borgaði skólagöngu þeirra fannst mér þekking 

þeirra af skornum skammti. Af hverju ekki að fræða ung börn um 

helstu stoðir samfélagsins og t.d. ábyrgð okkar allra? Að rækta 

borgarvitund ungs fólks er liður í að leyfa lýðræði að virka og dafna í 

raun.  

Ingimar Ólafur Waage (2012) segir í grein sinni Viðhorf 

grunnskólakennara til lýðræðis í skólastarfi að nemendur dagsins í 

dag séu samfélag morgundagsins og að lýðræðisþroski þeirra sé undir 

okkur kominn.  

Við sem yrkjum jörðina í dag höfum það verkefni að skila 

landinu í sem bestu ástandi til barnanna okkar. Að sama 

skapi má segja að okkur beri einnig skylda til að setja 

lýðræðisþroskann með í heimanmundinn ef börnin okkar 

eiga að geta notið jarðargæðanna sem okkur er svo annt 

um. (bls. 103) 
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Hér er höfðað til ábyrgðarhlutverks núverandi kynslóðar gagnvart 

þeirri kynslóð sem mun erfa jörðina. Þar kemur hlutverk skólans 

sterkt inn. Mannréttindafræðsla teygir sig um svo marga anga 

mannlegrar tilveru og ef vel er að henni staðið getur hún haft víðtæk 

og góð áhrif á almennan skólabrag. Wolfgang Edelstein (2010) ræðir 

um mikilvægi lýðræðis og mannréttindakennslu í grunnskólum. Hann 

segir lýðræðisskóla vera stofnanir þar sem mannréttindum sé gert 

hátt undir höfði. Þeir stuðli að gagnkvæmri virðingu, skapi samheldni 

og komi í veg fyrir útilokun og einangrun í nemendahópum. 

Nemendur séu aldir upp í að virða mannréttindi í daglegu lífi sínu og 

gjörðum.  

Á síðustu áratugum hefur fagvitund kennarans verið í brennidepli í 

umræðu um skólamál, þar sem lögð hefur verið áhersla á mikilvægi 

ríkrar fagvitundar fyrir þróun skólastarfs (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

1999). Athyglin hefur meðal annars beinst að fagvitund sem lýtur að 

því að efla félagsþroska nemenda og samskiptahæfni (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 1999). Til skólans eru gerðar æ meiri kröfur um 

uppeldislega ábyrgð í því efni að glæða félags-, siðferðis- og 

tilfinningaþroska nemenda (Aðalnámskrá, 2011; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 1999). En slík krafa kom ekki fyrst með 

aðalnámskrá 2011, heldur endurspeglaðist hún í aðalnámsskrá frá 

árinu 1999 þar sem tillögur um námsgreinina lífsleikni komu fyrst 

fram. Í báðum námskrám er fjallað um það brýna verkefni að búa 

börn og unglinga félagslega undir þátttöku í þjóðfélaginu. Með 

auknum skilningi megi leggja strax í æsku góðan grunn að 

heilbrigðum samskiptum þeirra. Uppeldissýn kennarans felur í sér 

hvernig hann fléttar saman hugmyndir sínar um gildi þess að efla 

félagsþroska og samskiptahæfni nemenda, fræðilega þekkingu  sína 

og hlutverk sitt sem kennari. Uppeldissýn kennarans, þ.e. gildi hans 

og þekking, birtist í því hvernig hann vinnur með nemendum að 



 

25 

verkefnum sem miða að því að efla félagsþroska og samskiptahæfni 

þeirra (s.s. viðfangsefni sem hvetja nemendur til að skoða ólík 

sjónarmið, vinna saman að því að leysa mál til að efla bæði samkennd 

og sjálfstæða hugsun nemenda). Hér er um að ræða að tengja gildi, 

fræði og framkvæmd (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1999).  

Af ofangreindu er ljóst að aukin áhersla er lögð á 

mannréttindakennslu í aðalnámskrá og virkni nemenda og þátttöku i 

eigin námi. Vinna skuli að þeim markmiðum að efla félagsþroska 

nemenda og gera þá að meðvituðum samfélagsþegnum. Aðild Íslands 

að sáttmálum er tryggja ýmis réttindi þegnanna er einnig merki um 

að vilji er til að leggja áherslu á viðkomandi málaflokk. En síðan er 

alltaf spurning um hvernig tekst til að virkja og framkvæma. Skólar 

byggja sínar námskrár á aðalnámskrá en í raun er þeim í sjálfsvald 

sett hversu mikið farið er eftir þeim tilmælum. Það er t.d. misjafnt 

hversu mikil mannréttindafræðsla fer fram í grunnskólum. Sumir 

skóla eru að gera góða hluti á meðan aðrir leggja litla sem enga 

áherslu á viðkomandi málaflokk. Samtök eins og UNICEF, Barnahjálp 

Sameinuðu þjóðanna, hafa þó verið að benda á mikilvægi 

mannréttindakennslu innan skólanna og hafa t.d. boðið skólum upp á 

fyrirlestra og fræðslu um mannréttindi.  

2.2 Umræðuformið og gagnrýnin hugsun 

Helstu sérfræðingar í námskenningum fjalla mikið um hvernig  

einstaklingurinn lærir og hvaða leiðir eru taldar bestar til að nám eigi 

sér stað. Eitt af þeim atriðum sem ég notaðist við í minni rannsókn til 

að efla áhuga nemenda á mannréttindum var umræðuformið, að 

spyrja nemendur spurninga til að fá þá til að velta hlutum fyrir sér. Ég 

notaðist mikið við opnar spurningar í minni kennslu og leitaði svara 

hjá nemendum. „Hvað er hamingja?“ spurði ég nemendur í einni 

kennslustundinni. „Að eiga fullt af peningum,“ svaraði einn drengur 
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um hæl. Stúlka á aftasta borði svaraði: „Það er að vera með þeim sem 

maður elskar.“ Út frá þessu spinnast áhugaverðar umræður sem gefa 

einnig innsýn í mismunandi þroska og aðstæður nemenda.   

Umræður sem kennsluaðferð hefur ýmsa kosti í för með sér og 

aðferðin fellur vel að aukinni meðvitund um mikilvægi félagslegrar 

hæfni nemenda sem áhersla er lögð á í Aðalnámskrá (2011). Ein af 

ástæðum þess að viðkomandi kennsluaðferð er ekki meira notuð en 

raun ber vitni, er að hún þykir tímafrek (Sjöfn Guðmundsdóttir, 2009; 

Brookfield og Preskill, 2012). Í því mikla annríki sem fylgir 

kennarastarfinu eru kennarar oft í mikilli tímaþröng með að komast 

yfir ákveðið efni og því líta sumir svo á að fljótlegra sé að matreiða 

það ofan í nemendur með hefðbundnu aðferðinni. En fylgismenn 

þessarar aðferðar benda þó á að hún skili meiru þegar upp er staðið, 

þrátt fyrir að geta tekið lengri tíma, sérstaklega í byrjun (Sjöfn 

Guðmundsdóttir, 2009; Brookfield og Preskill 2012). 

Umræðuaðferðin er einmitt ein af þeim fjölmörgu aðferðum sem mér 

finnst að skólinn þurfi að leggja aukna áherslu á. Nemendur eiga ekki 

að sitja og vera mataðir af kennurum sínum. Þeir eiga að taka aukinn 

þátt í kennslustundum og fá að tjá sig um sínar skoðanir, tilfinningar 

og viðhorf, eins og kveðið er á um í núverandi aðalnámskrá. Virkja 

þarf nemendur betur í kennslustundum og fá þá til að taka meiri þátt 

og vinna meira sjálfstætt. Ef of mikil mötun á sér stað þá er kannski 

ekki hægt að ætlast til þess að virkni nemenda sé mikil og að þeir sýni 

sjálfstæði í vinnubrögðum. Hæfni nemenda til að vera meðvitaðir um 

hugsanir sínar eykst með aldrinum og auknum þroska. Robert Fisher 

(2005) ræðir um hæfni mannsins til að vera meðvitaður um hugsanir 

sínar eða svokallaða hugvitund (e. Metacognition). Einnig þýtt sem 

námsvitund. Líta má á þetta sem nokkurs konar notendahandbók 

hugans, þ.e. okkar eigin þekking á því hvernig við hugsum. Þessa 
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hæfni þarf að sjálfsögðu að virkja og kennsluhættir eiga að miðast við 

það.  

Jón Thoroddsen (2016) segir frá því í bók sinni Gagnrýni og gaman 

að hann hafi einn daginn farið að spyrja nemendur opinna spurninga, 

eins og fyrir tilviljun. Spurninga sem ekki studdust við neinn texta 

heldur hafi tilsvör nemenda ráðið för. Hann segir umræðuna þá í raun 

hafa farið á flug. Upp frá því hafi uppgötvunarferlið verið stöðugt þar 

sem hann hafi reynt að temja sér spurningalist sem laði fram 

heimspekilegar vangaveltur og tilsvör út frá reynslu nemenda. Jón 

segist oft hafa „staðið agndofa gagnvart skarplegum og andríkum 

tilsvörum nemenda.“ (bls. 16). Varðandi opnar spurningar segir Jón 

mikilvægt að nemendur finni að þeir ráði einhverju um framvindu 

rökræðunnar þrátt fyrir að kennarinn verði að sjá til þess að 

umræðurnar fari ekki út og suður. Hann segir kennarann verða að 

vega og meta athugasemdir nemenda og athuga hvort þær tengist 

spurningunum sem bornar eru upp. 

Það er líka ákveðin kúnst að koma með réttu spurningarnar og að 

vera ekki of leiðandi í umræðum við nemendur. Ingvar Sigurgeirsson 

(1998) segir að góðar spurningar eiga að vekja nemendur til 

umhugsunar og krefjast þess að þeir dragi eigin ályktanir eða tengi 

nýja þekkingu við það sem þeir vita fyrir. Umræður sem 

kennsluaðferð geta verið mjög árangursríkar og gert kennslustundir 

meira lifandi og áhugaverðar. En þá verður að gæta þess eins og fyrr 

segir að jafnvægi ríki á milli kennarans og radda nemenda. Í fyrstu 

fannst mér ég einmit oft falla í þá gryfju að standa sjálfa mig að því að 

vera á eintali yfir bekknum en síðan lærði ég að hlusta betur á 

nemendur, að virða þagnirnar og halda umræðunum áfram þar sem 

jafnvægis gætti í mínu tali og tali nemenda. 

Umræður í kennslustund eru einnig sagðar efla umburðarlyndi og 

skilning nemenda gagnvart ólíkum viðhorfum, gera nemendur betur 
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færa um að mynda sér skoðun á málefnum, gera nemendur virkari, 

auka víðsýni þeirra og efla gagnrýna og skapandi hugsun (Brookfield 

og Preskill, 2012). Umræðuformið gefur mér sem kennara tækifæri á 

að fá nemendur til að ígrunda og velta fyrir sér hlutum, m.a. 

misskilningi og fordómum. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) segir að 

efla beri gagnrýna hugsun nemenda. Nemendur eigi að fá þjálfun í að 

rökstyðja og rökræða mál sitt og mikilvægt sé að nemendur ígrundi 

eigin hugsanir. Umræðuaðferðin er tilvalin leið til að efla gagnrýna 

hugsun nemenda. Með henni er hægt að spyrja beint um ákveðin 

málefni og af hverju nemandi kemst að viðkomandi skoðun. Páll 

Skúlason (2011) segir gagnrýna hugsun vera þá hugsun sem fallist 

ekki á neina ákveðna skoðun eða fullyrðingu nema fyrst hafi verið 

kannað hvað í henni felst og hún rökstudd.  

Nemendur læra ekki gagnrýna hugsun af sjálfu sér, hana verður að 

beita svo nemendur læri hvað í henni felst. Gagnrýnin hugsun kemur 

nemendum til góða á svo margan hátt í hinu daglega lífi, ekki aðeins 

innan skólans. Eisner (2003/2004) telur að markmið menntunar sé 

ekki að nemendur standi sig vel í skólanum heldur sé það að hjálpa 

þeim við að ganga vel í því lífi sem er fyrir utan skólann. Hann leggur 

áherslu á að tengja þurfi námið betur við daglegt líf og að þróa 

ákveðna hæfnisþætti nemenda. Í því sambandi nefnir hann að kenna 

gagnrýna hugsun, en sú hæfni felst í að gagnrýna hugmyndir og í raun 

að njóta þess að kanna hvað maður getur gert við þær. Til að þróa 

þessa hæfni verða nemendum að vera kynntar hugmyndir sem eru 

þess virði að kanna og að beita þeim á mikilvæg viðfangsefni (Eisner, 

2003/2004). 

Að mínu mati eru mannréttindamál tilvalið viðfangasefni til að 

kalla fram umræður og efla gagnrýna hugsun nemenda. Mannréttindi 

snerta svo marga fleti mannlegrar tilveru og flestir hafa á þeim 

einhverjar skoðanir. Nemendur eiga að vera óhræddir við að tala og 
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tjá sig, spyrja spurninga, efast um ríkjandi gildi og draga sínar eigin 

ályktanir út frá ólíkum sjónarmiðum. Í bók sinni Virðing og umhyggja, 

segir Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) að lýðræðisleg umfjöllun barna 

og unglinga um ýmis mál sem upp komi í daglegu lífi þeirra búi þau 

undir að taka þátt í lýðræðissamfélagi. Slíkt leggi grunninn að 

fjölmenningarlegri hæfni þeirra og lýðræðislegri borgaravitund. 

Umræðuaðferðin er talin vel til þess fallin að nemendur haldi 

frekar athygli í kennslustundum og eigi betur með að setja sig í spor 

annarra. Aðferðin er einnig talin góð til að vinna með þá þætti í 

aðalnámskrá er snúa að gagnrýninni hugsun. Þá er hún talin henta vel 

þeim nemendum sem standa höllum fæti eða eru með einhvers 

konar greiningar (Dagný Gunnarsdóttir, 2016; Brookfield og Preskill, 

2012).  

2.3 Mikilvægi samvinnu og samkenndar 

Samvinna felur í sér að nemendur læra hver af öðrum, nýta ólíka 

reynslu og þekkingu til að leysa hin ýmsu námsverkefni. Samvinna 

felur einnig í sér að nemendur læra að vinna með ólík sjónarhorn og 

finna leiðir til að samræma og komast að sameiginlegri niðurstöðu.  

John Dewey (1938/2000) lagði áherslu á að horfið yrði frá 

yfirheyrslu og utanbókarlærdómi í skólum og í staðinn byggt á reynslu 

barna, áhuga þeirra og stöðu. Af þessum sökum eru hugtök eins og 

reynsla, áhugi, ígrundun og lýðræði fyrirferðarmikil í umfjöllun hans 

um menntun og skóla. Dewey leggur mikla áherslu á að athafnaþrá 

barnsins sé virkjuð sem og áhugi þess. Barnið eigi að fá að upplifa og 

læra af eigin reynslu og áhuga, þannig öðlist það persónulega reynslu 

sem veiti því skilning á umhverfi sínu. Hann telur mikilvægt að góð 

tengsl ríki á milli skóla og samfélags, það séu heimar sem eigi að 

nálgast hvor annan. Það skipti því ekki máli hvað eða hvernig lært sé 

innan veggja skólans eða utan þeirra. Dewey leggur áherslu á að börn 
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læri að vinna í félagslegri heild þar sem skilningur og sjálfsvitund fái 

að þroskast. (Dewey, 1938/2000).  

Gardner (1993) telur að maðurinn hafi margar greindir þess vegna 

setur hann greind í fleirtölu. Hæfileikar barna og fullorðinna geta 

legið á mismunandi sviðum og ein tegund greindar er ekki 

mikilvægari en önnur. Því er mikilvægt að gefa börnum tækifæri til 

fjölbreyttra leikja og verkefna svo þau fái tækifæri til að þroska sig 

sem best (Gardner, 1993).  

Félagslegt og menningarlegt umhverfi mótar einstaklinginn 

(Vygotsky, 1978). Einstaklingurinn er virkur í að skapa og þróa eigin 

þekkingu en verður að nota sálræn tæki (e. psychological tools) 

menningarinnar til að námið hafi merkingu. Sálræn tæki er notað um 

þau tæki og tól sem notuð eru í menningunni, t.d. tungumál, 

orðaforði, siðir og venjur. Vygotsky fjallar um hið innra ferli barnsins 

og gagnvirkni þess við umhverfið og menninguna. Hann leggur 

áherslu á mikilvægi tungumálsins, leiðbeinandans og félagslegra 

samskipta. Miðdepill hugmynda Vygotskys er hið svokallaða svæði 

mögulegs þroska, (e. zone of proximal development, ZPD).  Það er 

skilgreint sem svæði á milli raunverulegrar þekkingar og hins 

mögulega hámarks sem barn getur náð með aðstoð fullorðinna eða 

þroskaðri félaga. Verkefnin innan ZPD svæðisins þurfa að vera viss 

örvun/ögrun fyrir vitsmunalega getu barnsins en ekki svo erfið að það 

geti ekki leyst þau eða skilið án aðstoðar þess sem meira veit. Dewey, 

Gardner og Vygotsky leggja allir áherslu á að einstaklingurinn sé í 

fyrirrúmi, að hann fái ögrandi og skapandi viðfangsefni þar sem 

hæfileikar hans fái notið sín. Þeir leggja einnig áherslu á að ekki sé 

hægt að alhæfa út frá einum einstakling yfir á alla aðra og að 

mikilvægt sé að byggja upp einstaklinga sem eru félagslega sterkir og 

lýðræðislega hugsandi.  
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En hvernig lærum við og hvenær á nám sér stað? Er þetta spurning 

um námsefni, framsetningu þ.e. kennsluaðferð, umhverfi eða 

kennara? Í víxlverkandi samskiptum okkar við umhverfið lærum við. 

Við höfum einhverjar fyrirfram mótaðar skoðanir eða hugmyndir í 

byrjun. Þessar hugmyndir sem verða síðan grunnurinn að þekkingu 

okkar á ákveðnu sviði. En hvað mótar þessar skoðanir okkar í byrjun? 

Er það menning, umhverfi, samfélag og tungumál? Það snýr þá 

kannski að okkur kennurum í dag, að þetta sé kannski ekki alltaf 

spurning um hvað við kennum, heldur hvernig við kennum það. Það 

er ákveðin kúnst ef kennara tekst að glæða námsefnið slíku lífi að það 

lifni við í huga nemandans og hann taki þátt í umræðum og ígrundi 

efnið á slíkan hátt að hann öðlist meiri og dýpri skilning en hann hafði 

áður.  

Sú aðferð að láta nemendur vinna saman, þ.e. samvinnunám, er 

að mínu mati mjög ákjósanleg leið í skólastarfi. Hún hefur ýmsa kosti í 

för með sér. Þar má t.d. nefna að hún hjálpar til með að vinna með 

ólíka hæfni nemenda, þ.e. þeirra sem eru sterkir námslega og þeirra 

sem eru veikari á því sviði. Með samvinnu er hægt að fá ólíka hópa til 

að vinna saman þrátt fyrir mismikla getu. Samvinna reynir á 

félagsfærni nemenda, skapar jákvæð samskipti, hjálpar nemendum 

að leysa úr vandamálum sem upp kunna að koma og reynir á hæfni 

þeirra að aðstoða hvert annað og komast að niðurstöðu (Johnson, 

Johnson og Holubec, 1994).  

Með samvinnunámi gefst einnig tækifæri á að leggja áherslu á 

samvinnu þeirra sem eru af ólíkum menningarheimum. Þar með gefst 

nemendum færi á að miðla ólíkum skoðunum og viðhorfum, bera 

saman bækur sínar og læra hver af öðrum. Markmið menntunar er 

ekki einungis að nemendum gangi vel innan skólans, heldur einnig í 

hinu almenna lífi utan skólans (Eisner, 2003/2004). Í námi þarf að 

leggja áherslu á bæði einstaklinginn og samþættingu. Rækta þarf 
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persónuleg sérkenni hvers og eins og hjálpa nemendum að þekkja 

sínar sterku hliðar og virkja þær. Samvinnunám gegnir veigamiklu 

hlutverki í lýðræðisvitund nemenda, að læra að vinna með öðrum og 

að virða ólíkar skoðanir og viðhorf. Eisner (2003/2004) leggur áherslu 

á framlag nemenda til samfélagsins. Menntun eigi að snúast um 

meira en árangur einstaklingsins og hans eigin hagsmuni. Hann telur 

nauðsynlegt að nemendur tengist stofnunum samfélagsins að 

einhverju leyti og að skólar þurfi að leggja áherslu á að gera 

nemendur að ábyrgum borgurum. Nemendur eigi að fá tækifæri til að 

tengjast stofnunum samfélagsins s.s. félagsstofnunum, 

sjúkrastofnunum o.fl. þar sem þeir geta lagt sitt af mörkum.  

2.4 Kennsluaðferðir  

Samkvæmt umfangsmikilli rannsókn sem gerð var á starfsháttum í 

tuttugu grunnskólum hér á landi á árunum 2008-2013 kom í ljós að 

starfshættir í íslenskum skólum eru mjög misjafnir (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2014). Þó kemur fram að algengustu kennsluhættir voru 

bein kennsla í bekkjarstofu sem fylgt var eftir með 

einstaklingsverkefnum. Áhrif nemenda á námsskipulag voru 

takmörkuð og ekki mörg dæmi um lýðræðislegt samstarf. Wolfgang 

Edelstein (2010) segir að ef skólar eigi að ala nemendur upp til 

lýðræðislegra starfshátta verði að kanna hvaða aðferðir eru 

árangursríkar með það í huga.  

Í grein sinni Kennsluhættir í grunnskólum Reykjavíkur, segir Birna 

Sigurjónsdóttir (2015) frá niðurstöðum á heildarmati sem gert var á 

kennsluháttum í grunnskólum Reykjavíkur á árunum 2007-2013. Þar 

kemur m.a. fram að kennsluaðferðirnar endurspegli ekki þær áherslur 

sem fram koma í Aðalnámskrá grunnskóla árið 2011 um fjölbreytta 

kennsluhætti. Þá kemur einnig fram að samvinna nemenda og 

sjálfstæði þeirra í námi, sem einnig er lögð mikil áhersla á í sömu 
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aðalnámskrá, skipa ekki nægan sess í námi nemenda. Niðurstöðurnar 

leiddu einnig í ljós að lítill munur var á kennsluháttum eftir aldri 

nemenda. Hefðbundnir kennsluhættir einkenndu flestar 

kennslustundir, þ.e. nemendur voru oftast að vinna undir stjórn 

kennara og fara eftir fyrirmælum hans. Samkvæmt þessu virðist því 

vanta töluvert upp á fjölbreytta kennsluhætti í námi og kennslu.  

Á undanförnum árum hefur áhugi minn í auknum mæli beinst að 

því hvernig hægt er að virkja nemendur betur í kennslustundum. Það 

kom mér virkilega á óvart þegar ég hóf vettvangsnámið í 

kennaranáminu að sjá hversu litlar breytingar höfðu í raun orðið á 

kennsluháttum frá því að ég var sjálf í grunnskóla. Kennsluaðferðirnar 

byggðust að stærstum hluta á því að kennarinn matar nemendur á 

upplýsingum án þess að nemendur fái í raun að ígrunda þær að neinu 

ráði eða að mynda sér sjálfstæða skoðun á þeim. Ég vil þó taka fram 

að margir kennarar eru að gera mjög góða hluti í þessum efnum. 

Almennt er hið hefðbundna kennsluform enn allt of algengt. Mér 

fannst margir nemendur bara sitja og stara út í loftið og þá fór ég að 

hugsa um hvernig hægt væri að ná betur til þessara nemenda. Þessi 

starfendarannsókn mín hefur kennt mér margt og hjálpað mér að 

staldra við og huga að því hvernig ég get með betra móti komið til 

móts við þarfir nemenda og uppfyllt þá hæfni sem Aðalnámskrá 

(2011) kveður á um er varðar fjölbreyttari kennsluhætti og þátttöku 

nemenda í eigin námi.  

Ívari Rafni Jónsyni (2008) fannst nemendur vera óvirkir, 

ósjálfstæðir og áhugalausir í kennslustundum og brást við með því að 

nota kennsluaðferðir sem voru til þess fallnar að kveikja áhuga 

nemenda og vekja þá til umhugsunar um námsefnið. Ívar sótti 

hugmyndirnar í ástralskan hugmyndabanka (PEEL) sem samanstendur 

af 1400 sögum úr kennslustundum. Í grein sinni segir Ívar frá því að 

hann hafi farið í ítarlega sjálfsskoðun til að finna svörin við því hvers 
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vegna nemendur sýndu lítinn áhuga í kennslustundum. Hann hafi að 

lokum gert sér grein fyrir því að honum sjálfum leið ekki vel í 

kennslustofunni. Kennsluhættir hans voru í hróplegri andstöðu við 

það sem hann sjálfur trúði á innst inni – sín eigin gildi. Ívar segist hafa 

séð sjálfan sig uppi við töflu þar sem hann var með fyrirlestur. 

Einstaka sinnum varpaði hann fram spurningu til nemenda. Það hafi 

hann gert  í viðleitni sinni til að auka umræður og telja sjálfum sér trú 

um að þetta væri ekki bara fyrirlestur heldur „þátttökufyrirlestur.“ 

Spurningarnar hafi verið á hans forsendum og yfirleitt þess eðlis að 

gera nemendur óörugga þar sem þær gerðu yfirleitt ráð fyrir 

þekkingu sem hann sjálfur bjó yfir en ekki nemendurnir. Ívar segist 

hafa horft yfir nemendahóp sinn þar sem sum andlit voru falin á bak 

við tölvuskjá, einstaka augu hafi horft í áttina til sín en borið vott um 

lítinn áhuga. Síðan hafi sumir verið annað hvort milli svefns og vöku 

eða alveg komnir í svefnstöðu.  

Kennsluaðferðirnar sem Ívar notaði til að breyta viðkomandi 

ástandi byggjast á verkefni sem kallast PEEL, Project for Enhancing 

Effective Learning. Það byggist á kennsluaðferðum sem miða að því 

að bæta námsvenjur nemenda og fá þá til að taka meiri ábyrgð á 

eigin námi. Ívar segist hafa prófað þessar kennsluaðferðir og strax 

fundið fyrir miklum breytingum. Nemendur hafi farið að vinna og sýnt 

sjálfstæðari vinnubrögð, hugsað og síðast en ekki síst, farið að læra. 

Markmiðið með PEEL-verkefninu byggist að mestu á því að nemendur 

leiti sjálfir svara í stað þess að kennarinn segi þeim þau. Ívar segist 

hafa orðið var við mun meiri áhuga og metnað hjá nemendum. Þeir 

hafi nálgast kennslubókina með öðrum hætti en áður. Nemendur 

leituðu eftir meiri dýpt frekar en að fletta svörunum upp og afrita 

eins og þau voru vön. Fyrir vikið áttu þau auðveldara með að muna 

efnið. Leikræn tjáning er ein af þeim fjölmörgu aðferðum sem 

notaðar eru í PEEL-verkefninu. Ívar segir að þar hafi glögglega komið í 
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ljós hæfileikar og kraftur sem virtist ekki njóta sín í hinu hefðbundna 

kennsluformi. Ívar segir nemendur geta smíðað sína eigin þekkingu ef 

hann rétti þeim verkfærin til þess. Hann segir kennara verða að þora 

að sleppa tökunum á hinum hefðbundnu, „öruggu“ aðferðum og 

prófa nýjar leiðir.  

Ég er einmitt  hlynnt því að kennarar prófi nýjar leiðir til þess að 

virkja nemendur betur. En sú virðist almennt ekki raunin (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2014). Hafsteinn Karlsson (2009) gerði einnig rannsókn 

á kennsluaðferðum í íslenskum og finnskum grunnskólum. 

Samkvæmt henni eru ríkjandi kennsluhættir fremur hefðbundnir. 

Kennarinn byrjar yfirleitt kennslustund á stuttum fyrirlestri og síðan 

vinna nemendur í vinnubókum sínum. Kennarar virðast gera of mikið 

af því að byggja verkefnin nær eingöngu á lokuðum spurningum sem 

finna má beint upp úr námsbókinni. Hafsteinn segir að þess í stað eigi 

þeir að spyrja meira opinna spurninga þar sem reynir á ígrundun 

nemandans. 

Óhefðbundnar kennsluaðferðir eru þó ekki nýjar af nálinni. Hafþór 

Guðjónsson (2005) setur fram kenningu um nemandann sem 

þekkingarþega og nemandann sem hugsuð. Fyrri aðferðin gengur út á 

það að kennarinn talar, nemandinn hlustar og skrifar niður helstu 

atriðin. Nemendur taka við efninu og innbyrða það. Seinni aðferðin 

gengur út á það að nemandinn tekur meiri þátt í kennslustundinni. 

Leitast er við að ná fram skilningi með umræðum og samvinnu. 

Spurningar eru opnar og nemendur fá tíma til að ígrunda svör sín. 

Öllum svörum er vel tekið, ekkert eitt svar er rétt, heldur er rætt um 

hlutina, þeir útskýrðir og efninu velt fram og til baka. Ýtt er undir 

gagnvirk samskipti nemenda við kennara og aðra nemendur. 

Ingvar Sigurgeirsson (1998) fjallar um heildrænt námsmat (e. 

authentic assessment), sem felst í því að námsmatinu er ætlað að 

byggjast sem mest á eðlilegu og góðu skólastarfi þar sem nemendur 
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eiga að fást við krefjandi og raunveruleg viðfangsefni. Þessum 

viðfangsefnum er ætlað að fá nemendur til þess að beita þekkingu 

sinni, innsæi, skilningi, hugmyndaflugi og leikni. Heildrænt námsmat 

leggur áherslu á virka þátttöku nemenda, jafningjamat og sjálfsmat. 

Þannig taka nemendur ábyrgð á eigin námi. Einnig er lögð mikil 

áhersla á að gefa nemendum glögga mynd af því hvað sé lagt til 

grundvallar í matinu, þannig að þeim sé alveg ljóst að hverju er keppt. 

Megintilgangur námsmatsins er að nemendur sýni við eðlilegar 

aðstæður það sem þeir kunna. Innan heildræns námsmats er notast 

við fjölbreyttar námsmatsaðferðir t.d. vettvangsathuganir, mat á 

frammistöðu nemenda, sýnismöppur og ferlismöppur, sýningar, 

sjálfstæð verkefni (e. projects), sjálfsmat nemenda, félagamat, 

sérfræðingamat, foreldramat, jafningjamat, greining og mat á 

úrlausnum nemenda og próf. Helstu fylgismenn heildræns námsmats 

leggja megináherslu á að þessar námsmatsaðferðir styðji við og styrki 

frjóa kennsluhætti og að það sé eðlilegt (Ingvar Sigurgeirsson, 1998). 

Skólar þurfa almennt að byggja meira á heildrænu námsmati, en 

ekki byggja svo til allt námsmat á prófum. Taka þarf meira mið af 

fjölbreyttum þörfum nemenda, það á einfaldlega ekki við alla 

nemendur að taka próf. Sumir eru haldnir miklum prófkvíða og fara 

hreinlega í baklás þegar þeir eiga að taka próf. Þessir sömu nemendur 

geta svo blómstrað við allt aðrar aðstæður í skólastarfi þar sem 

fjölbreyttir kennsluhættir eru við lýði og hvers vegna þá ekki að meta 

það einnig.   

Mikilvægt er fyrir kennara að þeir staldri við og íhugi stöðu sína 

hvað kennsluna varðar, hvort kennslan og þær aðferðir sem notaðar 

eru séu að skila þeim árangri sem stefnt er að. Með þessu móti geta 

þeir komið í veg fyrir stöðnun í starfi. Jóhanna Einarsdóttir (2002) 

fjallar um þætti sem hafa áhrif á og móta fagmennsku, sannfæringu 

og gildismat kennara. Kennari sem er fagmaður búi yfir þekkingu, 
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menntun og ábyrgð. Hann leggi sig fram um að koma til móts við 

þarfir nemenda sinna. Hann ígrundi og meti stöðuna hverju sinni og 

taki ákvarðanir byggðar á reynslu, þekkingu og innsæi. Jóhanna segir 

sannfæringu og gildismat hafa mótandi áhrif á okkur sem kennara. 

Mikilvægt sé að kennarar séu meðvitaðir um sannfæringu sína og þá 

þætti sem hafa áhrif á hvernig þeir starfa. Starfandi kennarar og 

kennaranemar þurfi að hafa tækifæri til að ígrunda og ræða um 

sannfæringu sína og starfshætti, hugleiða stöðu sína og hvort þörf sé 

á breytingu.  

Ef sannfæringin er farin þá er varla hægt að ætlast til þess að 

kennaranum takist að höfða til nemenda og miðla upplýsingum til 

þeirra. Kennarar af gamla skólanum voru e.t.v. búnir að kenna sömu 

bókina í tuttugu ár og kunnu hana utan bókar. Margir þeirra notuðu 

alltaf sömu kennsluaðferðina vegna þess að svona hafði það bara 

alltaf verið. En hefði ekki verið gott ef þeir hefðu staldrað örlítið við 

og íhugað stöðu sína. Hefðu þeir þá e.t.v. getað náð til fleiri nemenda 

og vakið áhuga þeirra á viðfangsefninu? Faglegur kennari, að mínu 

mati, er meðvitaður um sjálfan sig sem kennara, spyr sjálfan sig 

ígrundinna spurninga og hefur metnað fyrir starfinu. 

Hvað mig sjálfa varðar þá er ég hlynnt því að nemendur taki sem 

mestan þátt í kennslustund og hafi eitthvað um nám sitt að segja. Ég 

vil ekki vera kennari sem þylur upp úr sér textann og nemendur sitja 

bara og meðtaka. Ég hef mikinn áhuga á að heyra hvað nemendur 

hafa fram að færa og hvaða skoðanir þeir hafa á málum. Mér finnst 

líka mikilvægt að nemendur fái tækifæri til að vinna saman að úrlausn 

verkefna, ígrundi málin og myndi sér skoðun. 
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2.5 Samantekt 

Hér að framan hef ég fjallað um hvernig mannréttindi koma inn í 

kennslu barna í grunnskóla á Íslandi. Aðalnámskrá gegnir þar 

veigamiklu hlutverki. Grunnskólum ber að fara eftir aðalnámskrá við 

gerð sinna skólanámskráa. Mannréttindi og lýðræði eru einn af sex 

grunnþáttum menntunar. Þar með er viðurkennt að mannréttindi séu 

mikilvæg í kennslu barna. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna kveður 

einnig skýrt á um réttindi barna. Ísland, sem aðildarríki að 

sáttmálanum, er því bundið að lögum að fylgja honum eftir. Í 

núverandi aðalnámskrá segir að grunnskólinn sé mikilvægur liður í 

ferli einstaklingsins til alhliða þroska og almennrar menntunar. Í 

grunnskóla þurfi að skapa skilyrði fyrir nemendur svo þeir fái notið 

bernsku sinnar og efli með sér sjálfstraust og félagsfærni, virki 

sköpunarkraft sinn og rækti skilning á manngildi. Ábyrgðarhlutverk 

núverandi kynslóðar gagnvart komandi kynslóðum er mikið og þar 

kemur hlutverk skólans sterkt inn. 
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3 Aðferðafræði  

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar, 

tilgangur og markmið rifjuð upp og hvaða gögn voru notuð til að afla 

upplýsinga og hvernig unnið var úr þeim.   

3.1 Rannsóknarspurning og markmið 

Um er að ræða starfendarannsókn sem framkvæmd var í skóla í 

grennd við höfuðborgarsvæðið skólaárið 2015-2016. Markmið 

rannsóknarinnar var að kanna hvernig ég sem kennari get eflt áhuga 

nemenda miðstigs á mannréttindum. Einnig að komast að því hvaða 

kennsluaðferðir höfða best til nemenda og eru til þess fallnar að 

virkja og efla áhuga þeirra á námsefninu. Með þessu móti get ég aflað 

upplýsinga sem koma mér að gagni til að bæta og þróa kennslu mína 

og þar með hjálpað nemendum að ná þeim námsárangri sem stefnt 

er að. Ég nýtti kennsluverkefni nemenda, samræður nemenda, 

rannsóknardagbók og fræðilegar heimildir. Kennsluverkefnið sem ég 

notaði m.a. er verkefni sem ég samdi sjálf og nefnist Félagsfærni 

grunnskólabarna – verkefni.  

3.2 Starfendarannsóknir  

Í starfendarannsóknum beina kennarar sjónum að eigin starfsháttum 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2009). Þar prófa kennarar nýjar aðferðir sem 

þeir taka sjálfir þátt í að móta og nota ýmis rannsóknargögn til að 

meta hvernig til hefur tekist. Hafþór Guðjónsson (2011) segir 

starfendarannsóknir leið fyrir kennara til að læra og vaxa í starfi. 

Hann segir kennslu oft verða vanabundna eða rútínukennda og að 

hætta sé á að kennarar festist í farinu. Starfendarannsóknir hafi þann 

tilgang að sporna gegn slíkri stöðnun.  
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Í fyrstu leist mér ekkert allt of vel á að gera starfendarannsókn. Ég 

var lítt kunn slíkum rannsóknum og fannst skrítið að vera að rannsaka 

mitt eigið starf. Það er svo margt í kennarastarfinu sem maður gerir 

kannski án þess að vera mikið búinn að íhuga eða ígrunda það, maður 

bara framkvæmir. Oft er líka lítill tími til að hugsa. Dagarnir eru oft og 

tíðum mikil keyrsla út í gegn og leysa þarf ýmis vandmál strax. Önnur 

hugsun sem var líka að angra mig varðandi starfendarannsókn var að 

sú aðferð kallaði á hálfgerða opinberun á mér sjálfri. Mér leist ekkert 

á að vera að opinbera hugsanir mínar með þessum hætti. Þetta var 

því erfitt í byrjun og stundum þegar ég skrifaði í rannsóknardagbókina 

þá hugsaði ég: Nei, þetta get ég ekki sett inn í lokin, þetta hef ég bara 

fyrir sjálfa mig. En ég ákvað að sleppa takinu á þessari eigin ritskoðun, 

vera bara ég sjálf og leyfa hugsunum og ígrundunum að flæða. Það er 

svo margt sem við kennarar erum oft að hugsa og eigum sameiginlegt 

í þessu starfi okkar. Efasemdir og erfiðleikar sem við glímum við 

nánast daglega. En þegar hlutirnir eru ræddir opinskátt kemur í ljós 

að maður er ekki einn um þessar hugsanir. Í einu kennarateyminu 

sem ég var í fyrir nokkrum árum var einn reynslubolti, kona sem hafði 

kennt nánast alla sína starfsævi. Í byrjun skólaársins sagði hún að við 

skyldum hittast eftir hvern dag og spjalla, ekki endilega til að ræða 

eitthvað sérstakt heldur bara til að fara aðeins yfir daginn. Mér leist 

ekkert of vel á það, hugsaði sem svo að þetta væri ein af þessum 

fundaróðu konum í kennslu. En síðan kom í ljós að þetta styrkti okkur 

í starfi. Með þessu móti fengum við tækifæri til að bera saman bækur 

okkar, skiptast á skoðunum og fá hugmyndir og ráð hver hjá annarri. 

Þetta veitti okkur einnig annars konar styrk. Ef einhver okkar hafði 

t.d. lent í útistöðum eða leiðindum af einhverju tagi, hvort sem var 

við nemanda, foreldri eða starfsfólk, þá var gott að geta sagt frá því í 

sínu teymi, fengið ráð og ekki síst andlegan styrk.  
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Hafþór Guðjónsson (2011) segir reynda kennara oft ekki átta sig á 

því hvað þeir búi yfir mikilli kennslufræðilegri þekkingu. Þetta sé 

vegna þess að fá tækifæri gefist til að segja frá því og að gera grein 

fyrir starfsþekkingu sinni. Með þessari starfendarannsókn fannst mér 

ég einmitt gera mér grein fyrir að reynslumiklir kennarar búa margir 

hverjir yfir mikilli reynslu og þekkingu sem fær ekki að njóta sín 

nægilega vel. Almennir kennarar eru kannski hver í sínu horni með 

þessa miklu þekkingu, sem kemst ekki upp á yfirborðið öðrum til 

gagns. Þess vegna eru starfendarannsóknir mikilvægar til að þróa 

kennarastarfið. Sumir kennarar eru duglegir að sækja þing og 

ráðstefnur en svo eru aðrir sem eru ef til vill ekki í þeim gírnum. Svo 

ég tali fyrir mig persónulega þá er ég oft og tíðum einfaldlega of 

upptekin í kennslu og undirbúningi til að sækja slíka fræðslu. Það er 

líka oft lítill kraftur eftir þegar annasömum degi í kennslu lýkur. Þetta 

er auðvitað miður. Mikilvægt er að kennarar hafi tíma og svigrúm til 

að ígrunda kennslu sína og spyrja sig hvort þeir séu á réttri leið. 

Það tók mig nokkurn tíma að byrja að safna gögnum fyrir 

rannsóknarvinnuna, að koma mér af stað. Ég ætlaði alltaf að muna 

hin og þessi atvik sem og hugsanir sem skutu upp í kollinum, en áttaði 

mig síðan fljótt á því að það gekk ekki. Þegar rannsóknin var komin 

vel á veg fannst mér oft gott að lesa eldri færslur úr 

rannsóknardagbókinni minni og átta mig á því hvar ég var stödd í 

ferlinu hverju sinni. 

Ég hef verið dugleg að skrifa í rannsóknardagbókina, skrifa 

niður margt sem ég er að spá og spekúlera. Ég hef 

ákveðið að vera hreinskilin gagnvart sjálfri mér og vera 

ekki að passa allt sem ég skrifa. Stundum finnst mér ég 

vera að gera algera vitleysu, en það verður bara að hafa 

það, það kemur líka stundum margt gott úr því. Mér 
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finnst kennslan hjá mér stundum vera í lausu lofti, ekki 

nógu skipulögð, þá lít ég yfir nemendahópinn og hugsa 

hvaða kaós er eiginlega í gangi hér. En kannski er ég sjálf 

of föst í einhverju gömlu kerfi þar sem allir eiga að sitja og 

hlusta á kennarann. Verð ég ekki sjálf að fara að breyta 

mínum viðhorfum og vera óhrædd við það, án þess að 

hugsa um hvað öðrum finnst. (Rannsóknardagbók, sept. 

2015)   

Þrátt fyrir að hafa oft fengið bakþanka yfir að hafa valið þessa tegund 

rannsóknar þá er ég samt ánægð og sátt með að hafa farið þessa leið. 

Starfendarannsóknir eru merkileg rannsóknarleið og mikilvægar í að 

efla starf kennara. Það hafa allir gott að því að staldra við, líta yfir 

farinn veg og hafa svigrúm og tækifæri til að taka meðvitaða 

ákvörðun um hvort förinni skuli fram haldið eða hvort taka þurfi aðra 

stefnu í átt að markmiðinu. Hafdís Guðjónsdóttir (2004) segir 

kennararannsóknir geta gefið kennurum tækifæri til að koma 

skoðunum sínum og reynslu á framfæri og fært fram einstaka 

þekkingu á námi og kennslu.  

Edda Kjartansdóttir (2010) heldur því fram að starfendarannsóknir 

séu valdeflandi fyrir kennara. Með því að rannsaka eigið starf öðlist 

þeir vald yfir þekkingu á fagi sínu. Hún segir slíkar rannsóknir efla 

kennara persónulega og jafnvel virka sem pólitískt afl sem geti haft 

áhrif á þróun menntunar í samfélaginu. Ég tel  mig hafa haft gott af 

þessari rannsóknarvinnu og ég hef fengið tækifæri til að kynnast 

sjálfri mér sem kennara, hvernig kennari ég er og hvort ég er í raun að 

koma til móts við þarfir og áhuga nemenda. Mér finnst rannsóknin 

hafa haft þau áhrif á mig að mér finnst ég betur í stakk búin til að 

vinna markvissara að því að efla áhuga nemenda á mannréttindum. 

Ég er óhræddari við að fara mínar leiðir án þess að hafa áhyggjur af 
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því hvað öðrum finnst, ég er við stjórnvölinn. Með þessa reynslu í 

farteskinu get ég bætt og þróað kennslu mína enn frekar og þar með 

hjálpað nemendum að ná þeim námsárangri sem stefnt er að. 

3.3 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsóknarhópnum, auk mín sem rannsakanda, eru 

nemendur við skólann þar sem rannsóknin fór fram. Um er að ræða 

nemendur í 6. bekk. Í árganginum eru alls 75 nemendur í fjórum 

bekkjum. Nemendum var skipt í bekki eftir námsgetu. Tveir bekkir eru 

með námslega sterkari nemendum. Hinir tveir bekkirnir eru með 

nemendur sem einhverjir eru með greiningar og námsörðugleika. 

Tveir hinir síðarnefndu eru með stuðning í bekk. Öllum bekkjunum er 

skipt í sex svokallaðar verkgreinarúllur eða smiðjur þar sem áfanginn 

framsögn er ein af viðkomandi verkgreinarúllum. Hinar 

verkgreinarúllurnar voru smíði, textíll, heimilisfræði, myndmennt og 

nýsköpun. Hver hópur, sem samanstóð af 10-12 nemendum, er því 

blanda af stúlkum og drengjum úr hverjum bekk og því með mismikla 

færni á mismunandi sviðum. Hver verkgreinarúlla stendur yfir í u.þ.b. 

sex vikur. Um var að ræða tvær samfelldar kennslustundir þrisvar í 

viku. Ég var umsjónarkennari eins 6. bekkjarins ásamt því að kenna 

verkgreinarúlluna framsögn.   

3.4 Gögn 

Gögnin sem ég notaði og byggði rannsókn mína á, voru 

rannsóknardagbók, verkefni nemenda, kennsluáætlanir, 

samskiptapóstar við foreldra, ráðleggingar frá rýnivini og 

hljóðupptökur. Einnig nýtti ég mínar eigin minningar frá skólagöngu, 

svokallað afturblik (e. retrospectve data) (Dalmau og Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2017). Gögn í afturbliki eru gögn í anda 

sjálfssagnaformsins (e.autoethnography) (Ellis, Adams & Bochner, 



 

44 

2011) og byggja á endurminningum og eigin upplifunum á liðnum 

atburðum. Um er að ræða ákveðna rannsóknaraðferð þar sem eigin 

reynsla og minningar eru gagnleg gögn sem mikilvægt er að leita í 

þegar fólk rannsakar eigið starf. 

3.4.1 Rannsóknardagbók 

Ég hélt rannsóknardagbók þar sem ég skrifaði niður ýmsa punkta og 

ígrundanir. Einnig skrifaði ég niður hugrenningar varðandi 

rannsóknina og hvernig mér sjálfri leið með það að vera að rannsaka 

mitt eigið starf. Mér fannst erfitt að byrja að skrifa í dagbókina, 

frestaði því oft þar til seinna. En ég áttaði mig fljótlega á því að það 

var mikilvægt að skrá strax niður hugsanir og hugrenningar ef það átti 

að koma að notum. Í miklum önnum daglegrar kennslu eru hlutir  oft 

fljótir að gleymast og því betra að skrá þá strax niður. Mér fannst 

einnig gott að lesa yfir ýmsar færslur sem ég hafði skráð yfir tímabilið. 

Það hjálpaði mér að átta mig á stöðunni og þeirri vegferð sem ég var 

á. Stundum komu ýmsar hugsanir og ígrundanir eftir á, þurftu 

ákveðna meltingu og skrifaði ég þær þá niður þegar ég var komin 

með eitthvað fast í hendi. Mér fannst gott að lesa í 

rannsóknardagbókinni eftir ákveðinn tíma og sjá hvað ég var að hugsa 

varðandi ákveðin atriði á þeim tíma.  

3.4.2 Verkefni nemenda 

Verkefni nemenda voru aðallega verkefni sem ég hafði búið til sjálf og 

notast við í kennslu – félagsfærni grunnskólabarna – verkefni sem 

áður er getið. Um er að ræða verkefni í ritun, einstaklingsverkefni 

sem og hópverkefni. Umfjöllunarefnið er mannréttindi. Í flestum 

þessara verkefna áttu nemendur að flytja verkefnin fyrir framan 

bekkinn, þ.e. þeir sem það vildu. Þannig tókst mér að vinna einnig 

með félagsfærni nemenda með því að æfa þá í að koma fram og flytja 



 

45 

verkefni sín fyrir framan aðra. Ég reyndi að hafa verkefnin fjölbreytt. 

Ég áttaði mig fljótt á því að ég var með nemendahópa með mismikla 

og mismunandi færni. Sumir áttu erfitt með ritun og lesskilning, aðrir 

voru mjög sterkir á því sviði. Mér fannst því mikilvægt að hafa 

verkefnin fjölbreytt og sem reyndu á mismunandi hæfni nemenda. 

Grunnurinn að verkefnunum um líf stúlknanna þriggja var fenginn frá 

UNICEF. Síðan gerði ég sjálf önnur verkefni út frá þeim, eins og t.d. að 

skrifa bréf til stúlknanna. Einnig lét ég nemendur vinna með 

Barnasáttmála SÞ. Verkefnið Heimsmarkmið SÞ var fengið af 

heimasíðu UNICEF og þar voru jafnframt kennsluleiðbeiningar og 

almennur texti um verkefnið.  

3.4.3 Rýnivinur 

Ég var með samstarfsaðila innan skólans, rýnivin, sem veitti mér 

gagnrýna endurgjöf. Ég var nokkuð efins í fyrstu um að rýnivinur 

myndi koma mér að gagni. Mér fannst það tímafrekt og fannst ég 

varla geta ætlast til þess að samstarfsaðili innan skólans hefði tíma í 

slíkt. En ég var svo heppin að finna mér samstarfskennara sem var 

tilbúinn í þessa vinnu með mér. Hún var yndisleg og alltaf tilbúin að 

mæta í kennslustund hjá mér og ræða hlutina. Ég var búin að kenna 

viðkomandi námsefni í sex ár og því fannst mér gott að fá ábendingar 

og punkta frá aðila sem kom ferskur inn í efnið. Rýnivinur gat einnig 

speglað hugsanir mínar og pælingar, sem og bent mér á ýmsa þætti 

sem ég veitti e.t.v. ekki athygli.  

3.4.4 Hljóðupptökur 

Ég tók afrit af hljóðupptökum, þ.e. samtölum og umræðum í stöku 

kennslustundum, sem einnig var notað í rannsóknardagbók. Ég 

hlustaði á upptökur og skráði niður orð frá orði. Mér fannst gott að 

nýta hljóðupptökur í rannsókn mína, það var mikilvægt að hlusta á 
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hispurslaus og hreinskilin samtöl nemenda, sem gáfu mér um leið 

betri innsýn í hugarheim þeirra, hugsanir og skoðanir. Stundum lenti 

ég í því að áhugaverðar umræður spunnust í tímum þar sem ég var 

því miður ekki með upptökutækið í gangi. En svona er þetta með 

kennsluna, það er aldrei að vita hvert stefnan í tímum getur allt í einu 

tekið.  

3.5 Gagnagreining 

Greining gagna fór þannig fram að ég fór vel yfir námsverkefni 

nemenda, hljóðupptökur úr tímum og las rannsóknardagbókina. 

Verkefni nemenda voru mörg og kröfðust mikillar yfirlegu. Ég valdi  

þau verkefni þar sem ég sá að nemendur höfðu verið virkir og tekið 

þátt í umræðum og verkefnavinnu. Slík verkefni fannst mér best til 

þess fallin að sýna hvað nemendur voru að hugsa og hverju ég vildi ná 

fram með verkefnavinnunni.  

3.6 Leyfi og siðferðisleg atriði 

Skriflegt samþykki fyrir rannsókninni liggur fyrir. Annars vegar sótti ég 

um leyfi frá foreldrum/forráðamönnum nemenda í 

rannsóknarhópnum (viðauki A) og hins vegar skólastjóra þess skóla 

þar sem rannsóknin fór fram (viðauki B). Einnig var send tilkynning 

um rannsóknina til Persónuverndar. Öll verkefni nemenda eru 

dulnefnd og ekki er hægt að rekja einstök verkefni til ákveðins 

nemanda. Einnig er notast við dulnefni í texta ritgerðarinnar þar sem 

nemendur koma við sögu. Ég sagði nemendum frá því að ég væri að 

gera rannsókn og fékk munnlegt leyfi hjá þeim til að nota 

nemendaverkefnin.  
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4 Niðurstöður   

Í þessum kafla verður greint frá helstu niðurstöðum rannsóknar 

minnar. Tilgangur hennar var að kanna hvernig ég sem kennari vinn 

að því að efla áhuga nemenda miðstigs á mannréttindum. Einnig vildi 

ég greina hvaða kennsluaðferðir höfða til nemenda og eru til þess 

fallnar að virkja og efla áhuga þeirra á námsefninu. Ég kynni 

niðurstöður mínar eftir ákveðnum þemum og nota námsverkefni sem 

nemendur unnu til að varpa ljósi á þær. Í fyrsta lagi segi ég frá gildum 

mínum í kennslu og hvernig andrúmsloft ég legg áherslu á að ríki í 

mínum kennslustundum. Í öðru lagi fjalla ég um umræðuformið sem 

kennsluaðferð og hvernig ég nýtti það í kennslu. Umræðuformið er 

notað til að kalla fram gagnrýna hugsun nemenda og fá þá til að velta 

fyrir sér ýmsum hlutum og sjá þá frá ólíkum sjónarhornum. Í þriðja 

hluta fjalla ég um forhugmyndir nemenda og fordóma, upplifun 

nemenda af Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem ég nýtti mikið í 

kennslu. Síðan segi ég frá verkefnum sem kölluðu á samvinnu 

nemenda og leiðir til að setja sig í spor annarra og kalla fram 

samkennd. 

4.1 Gildi mín í kennslu 

Þegar ég spyr sjálfa mig að því hvernig kennari ég vil vera þá er 

kannski auðveldara fyrir mig að svara hvernig kennari ég vil ekki vera. 

Þegar ég hugsa út í mína eigin skólagöngu þá á ég bæði slæmar og 

góðar minningar. Grunnskólakennarinn minn var af gamla skólanum.  

Eflaust var hann ágætis náungi inn við beinið en hvort að 

kennarastarfið hafi verið hans rétta starf er ég ekki viss um. Hann átti 

við áfengisvandamál að stríða og mætti stundum svo illa upplagður í 

tíma að hann sofnaði við kennaraborðið. Eftir dágóða og 

vandræðalega stund tók oftast einhver nemandi sig til og sótti 
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skólastjórann sem leiddi rjóðan kennarann út úr stofunni. Þessi 

kennari minn fékk líka stundum afskaplega slæm skapofsaköst og 

öskraði þá á nemendur sem voru hreinlega stjarfir af hræðslu. Ég lenti 

einu sinni illa í honum þegar hann kallaði mig upp að töflu og ég átti 

að leysa stærðfræðiverkefni. Hann var í slæmu skapi þann daginn og 

ég varð svo hrædd við hann að ég gat með engu móti hugsað skýrt. 

Það endaði með því að allur bekkurinn hló að mér og kennarinn 

öskraði enn meira á mig fyrir að vita ekki svarið við einföldu 

stærðfræðidæmi. Ég hef verið um tíu ára gömul og enn man ég eftir 

þessu skelfilega andartaki í lífi mínu. Ég man líka eftir mörgum 

kennurum sem þuldu upp alls konar flókinn og leiðinlegan texta sem 

nemendur höfðu ekki minnstan áhuga á. Ég man líka eftir því hversu 

oft sumir kennarar virtust níðast á einstaka nemendum og fengu þá 

allan bekkinn í lið með sér, allir á móti einum. Svona kennari vildi ég 

alla vega ekki vera. 

Mér finnst mikilvægt að kennarinn bregðist ekki nemandanum, 

heldur standi með honum og veiti honum þann stuðning sem hann 

þarf. Mikilvægt er að kennarinn skapi þannig umhverfi í bekknum að 

nemendur þori að spyrja spurninga, sama hversu fáránlegar þær 

kunna að hljóma, án þess að eiga á hættu að verða fyrir aðkasti. Ég vil 

að nemendum líði vel í kennslustund hjá mér. Gæta verður þess þó 

alltaf að nemendur beri virðingu fyrir kennara sínum og þeim reglum 

sem gilda í viðkomandi skóla. Jafnframt verður kennarinn að bera 

virðingu fyrir nemendum sínum og taka tillit til þess að nemendur eru 

eins misjafnir og þeir eru margir.  

Í mínum huga er margt sem gerir kennara að góðum kennara.  

Nándin og góð samskipti við nemendur eru þar ofarlega í huga. Börn 

og unglingar hafa sérstaklega mikla þörf fyrir nánd og umhyggju, að 

talað sé við þau, að þau finni að þau skipti máli og að kennaranum sé 

umhugað um þau. Nemendur eru misjafnir og hafa ólíkar þarfir og 
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væntingar til kennara. Markmið kennarans á ekki að vera að steypa 

alla í sama mótið heldur að taka hverjum nemanda eins og hann er. 

Mér finnst mikilvægt að kennurum takist að fá nemendur til að 

ígrunda það sem þeir eru að læra en læri ekki bara eins og páfagaukar 

til að standast ákveðið próf og síðan er allt horfið úr kollinum. 

Ef ég ætti að velja einn kennara sem stendur upp úr á allri minni 

skólagöngu þá er það vafalaust kennari sem ég var með í B.A. námi 

mínu í Bandaríkjunum. Hann var frá Tyrklandi og kenndi mér  

stjórnmálafræði. Hann var fullur áhuga á viðfangsefninu og umhugað 

um að við meðtækjum alla þessa merkilegu hluti sem hann hafði að 

miðla til okkar. Hann var lifandi og skemmtilegur og hreif alla með 

sér. Það var alltaf gaman í tíma hjá honum, skemmtilegar og 

áhugaverðar umræður, og hann hreinlega vakti kennslubækurnar til 

lífsins. Hann fékk fyrirlesara til að koma og kynna ólík pólitísk 

sjónarmið, þannig gátu nemendur metið betur stöðu mála og 

myndað sér skoðun upp á eigin spýtur. Hann var alltaf áhugasamur að 

heyra sjónarmið nemenda og vildi að nemendur veltu mismunandi 

skoðunum fyrir sér og tækju meðvitaða og upplýsta ákvörðun um 

málefni. 

Ég er þeirrar skoðunar að góð samskipti kennara við nemendur séu 

afar mikilvæg. Einnig að kennarar hafi metnað og starfi af hugsjón. Ég 

hef lagt áherslu á það í mínu starfi að standa vörð um þau gildi sem 

ég tel góð, mikilvægi þess að vera góð manneskja og að koma vel 

fram við aðra. Ég tel mikilvægt að agi og regla ríki í kennslustund, en 

þó þannig að öllum líði vel.  

Ég tel mjög gott að kennarar hafi siðareglur. Markmið siðareglna 

íslenskra kennara (2002) er sagt vera að efla fagmennsku kennara og 

styrkja fagvitund þeirra, jafnframt því að vera þeim til leiðbeiningar í 

starfi. Ég var sérstaklega ánægð með að sjá siðareglur nr. 2 og 3. 

Regla nr. 2 segir: ,,Kennurum ber að virða réttindi nemenda og hafa 
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hagsmuni þeirra að leiðarljósi, efla sjálfsmynd þeirra og sýna 

sérhverjum einstaklingi virðingu, áhuga og umhyggju.‘‘ Regla nr. 3 

segir: ,,Kennurum ber að hafa jafnrétti allra nemenda að leiðarljósi í 

skólastarfi. Kennarar eiga að vinna gegn fordómum og mega ekki 

mismuna nemendum t.d. vegna kyns, þjóðernis eða trúarbragða.‘‘ 

Mér finnst þessar reglur höfða sérstaklega til mín vegna þess að ég tel 

mikilvægt að lögð sé áhersla á hinn mannlega þátt í samskiptum við 

nemendur. Nemendur eiga rétt á því að komið sé fram við þá af 

virðingu og umhyggju. Ég tel að sú aðferð sé vænlegri til árangurs en 

að tala niður til þeirra og skapa þrúgandi andrúmsloft í kennslustund.  

 

4.2  Umræðuformið 

Umræðuformið er nokkuð sem hefur ávallt heillað mig. Mér hefur á 

vissan hátt fundist það vannýtt kennsluaðferð. Þetta er kennsluaðferð 

sem virkar ekki alltaf vegna þess að hún er vandmeðfarin. Eitt af því 

sem mig langaði til að gera í rannsókn minni var að nýta þessa 

kennsluaðferð með það að markmiði að ýta undir virkni og gagnrýna 

hugsun nemenda. Ég vildi ekki hafa kennsluna þannig að ég væri að 

tala yfir bekknum allan tímann, ég vildi heyra hvað nemendur höfðu 

að segja. Ég leit svo á að þó að ég væri kennari þeirra og sá aðili í 

kennslustofunni sem ætti að vita betur, þá væri ýmislegt sem ég gæti 

líka lært af nemendum. Þess vegna lagði ég mikla áherslu strax í 

byrjun að ná fram umræðum í tímum (Rannsóknargögn, sept., 2015).  

Ég hef mikla trú á gildi umræðna sem kennsluaðferð. Hef séð það 

sjálf í minni kennslu að nemendum finnst gaman að spjalla saman um 

áhugaverð málefni, sérstaklega málefni sem tengjast þeim sjálfum á 

einhvern hátt. Mannréttindi snerta alla og því er auðvelt að hefja 

umræður um það málefni og tengja við daglegt líf nemenda. 

Nemendum fannst t.d. gaman að ræða hvers vegna útivistartími er 

settur. Eru það þeirra mannréttindi að fá að vera lengur úti þegar 
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veður er gott, af hverju þurfa þau alltaf að gera eins og fullorðna 

fólkið segir þeim að gera o.fl. Þeim finnst gaman að velta þessum 

hlutum fyrir sér og fá að segja sína skoðun.  

4.2.1. Að leggja grunninn 

Af reynslu minni af því að hafa kennt viðkomandi námsefni í nokkur 

ár þá vissi ég að námshópar eru mjög mismunandi. Þeir samanstóðu 

oftast af nemendum sem höfðu mikinn áhuga á námsefninu og síðan 

þeim sem sýndu því lítinn áhuga. Seinni hópurinn kvartaði yfir kröfum 

mínum um að þau skrifuðu „mikinn“ texta, sem reyndar var aðeins 

krafa upp á nokkrar línur. Einnig fannst mér margir nemendur ekki 

vera tilbúnir í umræður. Þessar tilraunir mínar enduðu því oft á því að 

ég var á eintali við bekkinn eða að ræða eingöngu við tvo til þrjá 

nemendur, sem varð til þess að allir hinir tóku ekki þátt. Þeir biðu og 

hlustuðu á umræður, lögðu lítið sem ekkert til málanna og spurðu 

síðan með andvarpi: Hvenær byrjum við? Það var eins og þeir álitu 

sem svo að engin kennsla væri hafin fyrr en verkefnablað væri komið 

á borðið til þeirra. Mig langaði til að breyta þessu viðhorfi, að ná 

góðum umræðum við nemendur án þess að fá það viðhorf að það 

væri ekkert að gerast í kennslustund. Mér fannst þessar tilraunir 

mínar ganga misjafnlega, stundum var ég illa upplögð fyrir umræður 

eða ég fann að nemendur voru annars hugar, stundum bara alls ekki 

á staðnum. Mér fannst líka oft mikið stress einkenna sumar 

kennslustundir.  

Í kennaranáminu mínu hafði ég ýmsar væntingar til 

starfsins. Ég hlakkaði til að starfa með börnum og hafa 

jákvæð áhrif á þau. Eftir að hafa kennt í nokkur ár fannst 

mér ég hins vegar varla komast yfir allt námsefnið sem ég 

átti að kenna, ásamt því að vera á stöðugum fundum í 
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vinnunni. Mér fannst vanta tíma til að ræða við nemendur 

í rólegheitum án þess að maður fengi það á tilfinninguna 

að verkefnin myndu hlaðast upp. Mér fannst ég oft vera 

eins og hamstur í hjóli, sama hvað ég reyndi og gerði, 

alltaf var ég á eftir áætlun. Mig langaði til að gefa mér 

tíma fyrir nemendur þannig að við gætum átt góðar og 

uppbyggilegar samræður. (Rannsóknardagbók, 3. 

september 2015) 

Þegar ég fæ nýjan námshóp til mín þá er ég ávallt með innlegg í 

byrjun þar sem ég fer yfir ákveðin atriði við nemendur. Dæmi um slík 

ariði eru: 

 

• Við erum ólík og það er allt í lagi. 

• Lærum að meta aðra eins og þeir eru 

• Allir hafa sínar veiku og sterku hliðar – ef einn er ekki 

góður í að skrifa er hann kannski góður í að tala eða 

öfugt? Kynnist veikum og sterkum hliðum hvers annars. 

• Berum virðingu fyrir skoðunum annarra. 

• Hvað er best að gera þegar upp kemur ágreiningur? Tala 

saman, komast að sameiginlegri niðurstöðu? 

• Ertu smeyk/smeykur við að tala fyrir framan aðra? 

Prófaðu að taka eitt skref í einu. Stundum er 

nauðsynlegt að fara út fyrir þægindarammann, þá 

lærum við. 

• Ræddu við kennarann þinn ef þú treystir þér alls ekki til 

að tala fyrir framan aðra. Það á ekki að neyða neinn til 

að gera eitthvað sem hann/hún treystir sér ekki í. 

(Kennsluáætlun, ágúst 2015) 
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Með þessu móti vildi ég vinna í því að skapa þægilegt andrúmsloft 

áður en ég tæki til við að fara í mannréttindamálin. Ég vildi að 

nemendum liði vel í kennslustundum hjá mér og að það ríkti 

andrúmsloft þar sem þeir væru óhræddir við að tala og tjá sig. 

Stundum gekk þetta upp og stundum ekki. Kennarar vita sem er að 

stundum þarf ekki nema einn nemanda sem getur haldið bekknum í 

heljargreipum, t.d. einn töffara sem heldur allri athyglinni að sjálfum 

sér með einhverjum töffaraskap. Eftirfarandi dæmi átti sér stað í 

kennslustund í desember 2015. Aðstæður voru þannig að nemendur 

voru búnir að horfa á stutta mynd frá UNICEF um unga, fátæka stúlku 

frá Nepal. Það sem vakti sérstaka athygli nemenda var að stúlkan 

vann hjá ókunnugri fjölskyldu og heimsótti raunverulega fjölskyldu 

sína aðeins tvisvar á ári. Eftir nokkrar umræður um myndina skrifaði 

ég tvo valkosti á töfluna, valkosti sem ég mótaði af umræðunum. 

Valkostirnir voru eftirfarandi: 

Hvort viljið þið frekar? 

A: Að tilheyra ríkri fjölskyldu og vera óhamingjusöm. 

B: Að tilheyra fátækri fjölskyldu og vera hamingjusöm.  

Ég beið síðan eftir viðbrögðum og það stóð ekki á svörum. 

Alls var þetta 12 manna námshópur. Fimm nemendur 

(fjórir strákar og ein stelpa) sögðust myndu velja A. Hinir, 

sjö nemendurnir, sögðust myndu velja B. Það vakti athygli 

mína að þeir sem völdu B voru þeir krakkar sem höfðu 

svarað játandi spurningu á verkefnablaðinu varðandi það 

hvort þau hefðu verið að heiman í einhvern tíma og 

fundið til heimþrár. (Rannsóknardagbók, desember 2015) 
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Ég tel að svör þeirra nemenda sem völdu A hafi að einhverju leyti 

mótast af töffaraskap vegna þess að það þykir ef til vill ekki töff í 

svona hópi að viðurkenna að maður hafi fundið fyrir heimþrá. 

Eftirfarandi samræður áttu sér stað í kennslustundinni sem ég tók 

upp á hljóðupptökutæki. Þarna leyfði ég nemendum að ræða saman 

án þess að ég blandaði mér inn í. 

Drengur 1: „Ég þarf ekki fjölskylduna. Bróðir minn er alltaf 

svo leiðinlegur við mig og nennir aldrei að tala við mig. Ég 

myndi vera feginn að losna við hann. Ef ég myndi fá 

fjórhjól og vera á því allan daginn þá er ég 

hamingjusamur.“  

Stúlka: „Ég myndi velja B. Ég myndi vilja vera hjá 

fjölskyldu minni, það er það sem skiptir máli. Peningar 

gera mann ekki hamingjusaman, alveg sama hvað maður 

á mikið.“  

Drengur 1 hlær að einlægu svari stúlkunnar og segir svo: 

„Ég myndi velja nr. A og hafa fullt af þjónum og skipa 

þeim að vera góðir vinir mínir. Svo gæti ég verið í 

Playstation allan daginn.“ 

Drengur 2: „Ég myndi velja A og borga fjölskyldu minni 

fyrir að koma og heimsækja mig.“  

Drengur 1: „Ég myndi ekki nenna að vera fátækur og vera 

alltaf bara að betla, það er hundleiðinlegt.“ (Hljóðupptaka 

í kennslustund, desember 2015)  
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Mér fannst stundum eins og umræðurnar gengju ekki vel, nemendur 

voru hljóðir og mér fannst eins og þeir biðu eftir því að tíminn væri 

búinn. Ég fékk seinna póst frá móður stúlku í hópnum sem gaf mér 

byr í seglin og kenndi mér að það gæti ýmislegt verið í gangi í 

kollinum á nemendum þrátt fyrir að þeir segðu lítið sem ekkert í tíma: 

Ég má til með að segja þér frá því að hún Helga okkar sat 

með Barnasáttmálann í sófanum heima og var að lesa upp 

úr honum fyrir okkur foreldrana. Það er nú meira hvað 

hún er áhugasöm um þetta. Gaman að þau séu að læra 

um þessa hluti. (Rannsóknargögn, tölvupóstur desember 

2015) 

Um var að ræða stúlku sem sagði ekki mikið í tíma en hafði greinilega 

áhuga á efninu, las það út í gegn þegar hún var komin heim og hafði 

þörf á að tala og tjá sig um það við foreldra sína. Þetta sýndi mér enn 

betur að oft er erfitt að meta nákvæmlega hverju kennsla skilar, hvað 

situr eftir hjá nemendum. Kemur það seinna fram eða situr kannski 

lítið sem ekkert eftir. En þrátt fyrir að kennari nái einungis til ákveðins 

fjölda nemenda þá er það þess virði og takmarkinu náð.  

4.2.2 Tilraunir og ísbrjótar 

Í upphafi rannsóknar minnar fór ég að hugsa um hvernig ég gæti náð 

betur til þessa námshóps sem þótti námsefnið stundum erfitt 

yfirferðar eða voru ekki tilbúnir í umræður. Ég setti mig í þeirra spor 

og vissi að mikilvægt væri að skapa andrúmsloft þar sem nemendum 

líður vel, að þeir þori að tjá sig án þess að eiga á hættu að það sé 

hlegið að þeim eða gert grín að þeim. Vegna minnar eigin reynslu af 

skólagöngu vildi ég leggja áherslu á að nemendum liði vel í 

kennslustundum hjá mér. Einn samkennari minn hafði sagt mér frá 
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því að nokkrir nemendur hennar hefðu haft á orði að þeir væru 

kvíðnir því að byrja í framsögn. Ég heyrði síðan sjálf af slíku.  

Ég var í forfallakennslu í dag hjá einum 6. bekknum. Þar 

voru margir krakkar sem áttu eftir að koma til mín í 

framsögn. Umræður spunnust um námsáfangann. Einn 

drengur sagði eitthvað á þá leið að hann hefði heyrt að 

það væri „ógeðslega erfitt“ í framsögn og að það væri 

„skylda að tala fyrir framan allan bekkinn.“  Í kjölfarið fór 

ég að hugsa hvort ég væri að gera allt of miklar kröfur til 

nemenda. Ég hafði það samt ávallt sem reglu að neyða 

nemendur aldrei til að gera eitthvað sem þeir voru ekki 

tilbúnir í, eins og t.d. að tala og tjá sig fyrir framan aðra. 

Ég fór að hugsa hvort ég þyrfti ekki að vinna betur í því að 

skapa afslappaðra andrúmsloft. (Rannsóknardagbók, sept. 

2015)  

Ég hafði einnig fengið póst frá einni móður þar sem hún tjáði 

mér að sonur hennar væri kvíðinn því að byrja hjá mér í 

framsögn.  

Sæl Kristrún. Hann Þórir minn á að mæta til þín í 

framsögn á morgun. Hann er mjög kvíðinn. Hann er svo 

feiminn greyið og einhverjir strákar voru að segja að það 

ættu allir að standa upp fyrir framan bekkinn og flytja 

verkefni. Hann hefur aldrei þorað því og vill ekki mæta til 

þín í tíma. Má hann sitja og fylgjast með? 

(Rannsóknargögn, tölvupóstur, sept. 2015) 

Ég svaraði henni um hæl og fannst um leið leitt að þetta væri að 

skapa kvíða hjá einhverjum nemendum, það vildi ég alls ekki.   
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Sæl. Ég vil alls ekki að nemendur séu kvíðnir því að mæta í 

tíma til mín. Ég ræði þessi mál alltaf við nemendur þegar 

ég fæ nýja námshópa til mín. Það er enginn neyddur til að 

gera eitt né neitt. Þessir tímar eru ætlaðir til að fræða 

börn um mannréttindi og nýta síðan tækifærið að þjálfa 

nemendur í að tala og tjá sig í hóp eða fyrir framan aðra. 

Sumir krakkar eru óhræddir við að tjá sig en aðrir eru 

feimnari við það. Við reynum samt að vinna þetta allt í 

skrefum og auðvitað er best ef allir reyna bara sitt besta, 

byrja t.d. á að segja nafnið sitt eða bara að standa með 

hópnum sínum fyrir framan bekkinn. En ef sonur þinn er 

ekki tilbúinn til þess þá er það allt í lagi. (Rannsóknargögn, 

tölvupóstur, sept. 2015) 

Eftir á að hyggja hugleiddi ég hvort heppilegra hefði verið að kalla 

þennan námsáfanga einhverju öðru nafni en framsögn. Orðið eitt 

væri ef til vill til þess fallið að skapa óþarfa kvíða hjá nemendum. 

Þessi tiltekni nemandi sem fyrr greinir stóð sig hins vegar með prýði í 

tímum hjá mér, hann var feiminn og þagði fyrstu tímana en fann sig 

svo betur í tímum. Margir nemendur sjá þetta sem óyfirstíganlegt fjall 

en þegar rétt er staðið að málum og nemendur sjá að það er ekki 

hlegið að skoðunum þeirra, allir hafa rétt á sínum skoðunum og 

tilfinningum þá líður þeim betur og eru öruggari. 

 Í nemendahópi númer tvö haustið 2015 byrjaði ég á að gera 

tilraunir til að skapa þægilegra andrúmsloft fyrir alla, þar sem 

nemendur þurftu ekki að finna fyrir kvíða. Ég vildi brjóta ísinn, að 

leyfa nemendum að vera kjánalegir og að skapa andrúmsloft þar sem 

mátti hlæja, þar sem nemendur hlógu hver að öðrum og að sjálfum 

sér. Ég ákvað að nota til þess söguritun og gaf nemendum nokkuð 

frjálsar hendur. Um var að ræða einfalda söguritun þar sem 2-3 
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nemendur áttu að vinna saman. Sagan mátti vera um hvað sem var, 

þó tók ég fram að í henni mætti ekki vera ljótt orðbragð eða ofbeldi, 

vegna þess að af fenginni reynslu sem kennari vill það oft fara svo að 

einhverjir nemendur nýta slíkt tækifæri og fara yfir strikið. Ég ákvað 

að velja nokkur orð af handahófi til að koma öllum betur af stað, 

skrifaði orðin á töfluna og síðan áttu þau að byrja. Ég valdi orð sem 

gætu gefið ímyndunaraflinu lausan tauminn og skapað skemmtilegar 

sögur, t.d. tröllskessa, regnhlíf, froskur, frostpinni, sundlaug. 

Nemendur voru hvattir til að vera frjálsir í skrifum sínum og nota 

ímyndunaraflið, ekkert væri asnalegt. Í sögunum gæti ýmislegt gerst 

sem ekki gæti gerst í raunveruleikanum. Froskar gætu þess vegna 

flogið og dýr gætu talað. Viðbrögðin við þessu voru góð. Ég uppskar 

hlátrasköll í kennslustofunni og það var eins og ég hefði gefið þeim 

formlegt leyfi til að vera kjánaleg. Niðurstaðan var oft mjög 

skemmtileg, þrátt fyrir að sumar sögurnar væru varla með neinn 

söguþráð og gert út á að vera með sem kjánalegustu söguna.  

(Rannsóknardagbók, 1. okt. 2015) 

 

Dæmi um sögu sem rituð var í kennslustund með þessari nálgun: 

Skessan greip utan um frostpinnann og ætlaði að kasta 

honum á bakkann en hún kastaði of langt svo frostpinninn 

lenti á fjalli í Ástralíu, semsagt hinum megin á hnettinum. 

Allt í einu uxu vængir á froskinn sem flaug á eftir 

frostpinnanum alla leið til Ástralíu að leita að honum. 

Skessan tók þá eitt stórt stökk og lenti við hliðina á 

froskinum. Þegar þau fóru að leita að frostpinnanum 

fundu þau bara spýtuna af honum og þau voru mjög, 

mjög, mjög leið yfir þessu. Nýi vinur þeirra var dáinn. Þau 

fóru að há, há, há, hágráta…bú, hú, hú, hú!! Þau fóru 
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heim til frosksins og fóru að sofa. Morguninn eftir 

hlustuðu þau á útvarpið og þá byrjuðu dánarfregnirnar og 

þá heyrðist: Herra frostpinni lést í gær á grænafjalli í 

Ástralíu, útför hans fer fram 22. janúar í Fella og 

Hólakirkju. (Nemendaverkefni, 1. okt. 2015) 

Sögurnar vöktu margar hverjar mikla kátínu og urðu til þess að brjóta 

ísinn og skapa þægilegra andrúmsloft í kennslustund. Einnig fannst 

mér virka vel að leyfa nemendum að spila á spil eða að sýna þeim 

myndskeið, t.d. af skrítnum eða sætum dýrum. Nemendur voru 

komnir til mín í námsáfangann framsögn og það var eins og þeir 

hefðu fengið þau skilaboð að þetta væri bara gaman og afslappað, en 

ekki einhver kvöð. Það reyndist vel að brjóta ísinn með þessum hætti. 

Hins vegar fannst mér ég stundum þurfa að réttlæta þessa aðferð 

mína, þ.e. að vera að láta nemendur „ekki vera að gera neitt.“ 

Ég leyfði krökkunum að spila í fyrri tímanum í dag. Mér 

fannst þau vera æst og óróleg og vildi reyna að fá þau til 

að slappa aðeins af. Það vakti mikla kátínu, sem lýsti sér í 

brosi og hlátri, og þeim var mörgum augljóslega létt. Eftir 

nokkurn tíma kemur hins vegar einn samkennari minn í 

dyragættina, horfir yfir stofuna og segir: „Hvað, eruð þið 

bara að dúlla ykkur hérna.“ Ég var fljót að svara henni í 

afsökunartóni, að ég hefði ákveðið að leyfa þeim aðeins 

að spila en að við ætluðum síðan að gera verkefni. Ég fann 

fyrir samviskubiti, að ég ætti að vera að gera eitthvað 

ægilega mikilvægt verkefni með krökkunum en ekki að 

vera að „dúlla mér,“ eins og hún orðaði það. Ég hugleiddi 

þetta mikið eftir á. Mér sjálfri hefði aldrei dottið í hug að 
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segja slíkt við samkennara minn. (Rannsóknardagbók, 15. 

október 2015) 

Mér finnst mikilvægt að kennarar hafi ákveðið frelsi til að koma 

efninu frá sér á þann hátt sem þeir telja best, eða að nota 

óhefðbundnar leiðir til að ná fram markmiðum sínum. Ég lenti í 

svipaðri uppákomu þegar ég var á mínu fyrsta ári í kennslu. Þá hafði 

einn yfirmaður minn komið óvænt inn í stofuna mína þar sem 

umræður voru í gangi. Á fundi síðar um daginn hafði hún á orði yfir 

hóp starfsfólks að ekki hefðu nú verið merkilegir hlutir í gangi í 

stofunni minni þar sem „engar kennslubækur hefðu verið á borðum 

nemenda.“ Ég man hve mikið mér, sem ungum og óreyndum 

kennara, sárnaði þetta vegna þess að það höfðu verið virkilega góðar 

umræður í gangi í þessum tiltekna tíma og mér fannst ég hafa náð vel 

til nemenda. Ég tel mikilvægt að kennarar þori að fara í samræður við 

nemendur án þess að eiga það á hættu að vera litnir hornauga af 

samkennurum sínum eða yfirmönnum. Kennarar verða að vera 

óhræddir við að nota þær kennsluaðferðir sem þeir telja bestar 

hverju sinni.  

Eitt af þeim verkefnum sem ég tók fyrir sem tilraun til að brjóta 

ísinn og ná fram afslappaðra andrúmslofti í kennslustund var 

verkefnið um tilfinningar (mynd 1). Ég ákvað að nota kvikmyndir sem 

kveikju. Kvikmyndir er eitthvað sem allir kannast við og geta tengt 

við. Ég byrjaði að ræða um kvikmyndir og hversu ólíkar tilfinningar 

þær kölluðu fram, stundum færi einhver að gráta, stundum hlæja 

o.s.frv. Ég sýndi nemendum myndbönd af dýrum, t.d. sætum 

hvolpum sem höfðu lent í hremmingum. Því næst áttu nemendur að 

vinna verkefnið. Um var að ræða einstaklingsvinnu.  

  



 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Tilfinningar 

Í sýnishorninu hér að ofan tók ég saman ólík svör frá nemendum og 

setti í eina mynd.  Nemendur þurftu ekki að flytja verkefnið uppi við 

töflu heldur var þeim tjáð að tilfinningar væru oft mjög persónulegar 

og því myndu þeir bara svara í einrúmi og skila til kennarans. Með 

þessu verkefni langaði mig að ræða hreinskiptið um tilfinningar við 

nemendur og að þeir gerðu sér betur grein fyrir mismunandi 

tilfinningum sínum.  

4.2.3 Gagnrýnin hugsun 

Mér fannst gott að fá marga hópa yfir skólaárið og fá þannig tækifæri 

til að sjá hvað gekk upp og hvað ekki, að sleppa því sem gekk illa og 

þróa áfram það sem vel gekk. Mér fannst ég líka vera komin með 

meira öryggi í að halda uppi samræðum við bekkinn og var ekki með 

eins mikið samviskubit yfir því að ég væri „ekki að gera neitt.“ Á fyrstu 
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árum mínum í kennslu stóð ég mig stundum að því að vera 

hálfpartinn að predika yfir nemendum. Einhverju sinni voru haldnir 

þemadagar um heilbrigði og hollustu. Ég sankaði að mér heilmiklu 

námsefni og var með tilbúnar glærur og heilu ræðurnar um 

hollustuhætti. Ég talaði nærri látlaust alla kennslustundina og 

nemendum var ekki skemmt. Ég held að ég hafi verið hrædd við 

þagnirnar og þess vegna var hver mínúta í kennslustundinni 

skipulögð. En eftir því sem ég öðlaðist meiri reynslu þá varð ég 

afslappaðir í kennslu og þorði að taka áhættu.  

Stundum fannst mér líka gott að koma óskipulögð inn í 

umræðutíma og spila eftir eyranu. Oft urðu það bestu 

kennslustundirnar. Að koma inn í tímana og segja einfaldlega hvað er 

að frétta í dag? Þá var eins og losnaði um málbeinið á nemendum, 

þeir sáu að ég hafði áhuga á því hvað þeir höfðu að segja. Eitt af þeim 

verkefnum sem ég notaði í umræðuforminu var að ræða um 

nærsamfélag barnanna. Það gaf mér tækifæri á að koma inn á ýmis 

atriði er varða mannréttindi, t.d. lýðræði og gagnrýna hugsun. Af 

reynslu minni í kennslu vissi ég að nemendur höfðu áhuga á að ræða 

málefni er snerti þá og ég nýtti mér það. Verkefnið var undanfari 

annars verkefnis sem fjallaði um misjafnar aðstæður barna í 

heiminum. Með þessu vildi ég vekja nemendur til vitundar um þeirra 

nærumhverfi, hvernig þeir hefðu það miðað við bág lífskjör annarra 

barna. Hvernig er samfélagið sem nemendur búa í? Hvað er það sem 

veitir þeim öryggi, hvernig væri líf þeirra ef þeir ættu ekki fjölskyldu, 

heimili o.fl. Hvað með skólann? Ég byrjaði tímann á spyrja nemendur 

hverjir það væru sem skiptu þá mestu máli. Það stóð ekki á svari, það 

væru mamma og pabbi, systkini þeirra og vinir. Síðan var farið út í að 

ræða skólann og hvers vegna það væri mikilvægt að vera í skóla. Jú, 

til að mennta sig, læra að lesa og skrifa. En verða allir að læra að lesa 

og skrifa, af hverju? Umræðurnar gengu út á að ræða hlutina og af 
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hverju þeir væru eins og þeir væru, að fá nemendur til að velta 

hlutunum fyrir sér og spyrja gagnrýninna spurninga. Ég fór síðan út í 

að ræða málefni eins og skólareglur, af hverju við þyrftum að hafa 

skólareglur? Hvað myndi gerast ef ekki væru skólareglur? Svörin sem 

ég fékk voru m.a. 

 

„Annars myndu bara allir haga sér illa.“ 

„Það væri frábært að gera bara allt sem maður vill, henda 

bókunum í klósettið.“  

„Hlaupa út um allt og brjóta rúður.“ 

„Henda matnum í vegginn.“ 

„Þá myndu margir stríða og lemja aðra.“  

„Við þyrftum ekkert að læra, vera bara allan daginn í 

símanum.“ 

„Fara í tölvuna hjá skólastjóranum og breyta öllu.“ 

(Hljóðupptaka úr kennslustund, janúar 2016) 

 

Ég kom einnig inn á önnur málefni er tengdist nærsamfélagi  

nemenda t.d. samfélagslega ábyrgð, hver ætti skólann, 

heilsugæsluna, bókasafnið og ljósastaurana. Það var margt um svör 

og stundum mikil læti í kennslustund, allir að svara í einu og umræður 

sem spunnust á milli nemenda eftir hverja spurningu. Þeim fannst 

þetta áhugavert, sem lýsti sér í að flestir höfðu eitthvað til málanna 

að leggja. Þetta voru greinilega málefni sem þau höfðu lítið spáð í en 

fannst skemmtilegt að ræða. Síðan voru nemendur látnir vinna 

hópaverkefni þar sem þeir ígrunduðu spurningarnar með því að ræða 

saman í sínum hópi og komast að niðurstöðu. Með þessu reyndi á 

hlustun, virkni, gagnrýni og samvinnu nemenda. Ég reyndi einnig að 

nýta þau tækifæri sem gáfust til að vinna með málefni sem komu 
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óvænt upp í daglegu lífi nemenda. Ég gerði þá tilraunir til að virkja 

þær tilfinningar og kraft sem kviknaði hjá nemendum.  

Einn daginn komur nemendur mjög æstir inn í kennslustund. Tveir 

drengir í skólanum höfðu stolið fullt af tyggjókúlum úr peningavél í 

matvöruverslun nærri skólanum. Þetta var vél í eigu hjálparsamtaka 

sem safnaði peningum fyrir bágstödd börn út í heimi. Drengirnir voru 

sendir til skólastjórans. Og hvað finnst ykkur að eigi að gera í málinu, 

spurði ég nemendur? 

 

 „Það á að hringja í lögguna.“  

„Þeir eiga að skila tyggjókúlunum.“ 

„Já, en þeir voru búnir að borða helminginn.“ 

„Þeir eiga að borga pening.“ 

(Hljóðupptaka úr kennslustund, mars, 2016) 

 

Við ræddum einnig um afleiðingarnar af þessum verknaði. 

Peningurinn sem safnaðist væri notaður til að hjálpa bágstöddum 

börnum. Ef þau fengju ekki peninga þá gætu þau kannski ekki fengið 

að borða eða fengið að fara áfram í skóla. Þetta var kærkomið 

tækifæri til að kalla fram umræður, m.a. um gagnrýna hugsun, 

samábyrgð og að setja sig í spor annarra. Málið var seinna leyst með 

þeim hætti að hringt var í foreldra viðkomandi nemenda, hringt í 

hjálparsamtökin og þau beðin afsökunar og afganginum af 

tyggjókúlunum skilað.  

Seinna kom síðan annað atvik upp í skólanum sem ég gat nýtt til 

að vekja  umræður í kennslustund. Þannig var að þegar nemendur 

voru komnir í 6. bekk þá máttu þeir nota hjólaramp sem var 

staðsettur á skólalóðinni. Nú hafði hins vegar komið babb í bátinn 

vegna þess að einhverjir nemendur höfðu ítrekað ekki farið að reglum 

skólans um hjólarampinn og því hafði sú ákvörðun verið tekin að 
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banna framvegis öllum 6. bekk afnot af honum. Þetta olli mikilli reiði 

og ég fór ekki varhluta af því þegar nemendur mættu í kennslustund  

til mín. Nemendur komu á harðahlaupum inn í tímann, móðir og 

másandi. Ég vissi að eitthvað var í gangi og var svo heppin að hafa 

kveikt á hljóðupptöku. 

„Þetta er ógeðslega ósanngjarnt, við megum ekki nota 

rampinn,“ sagði ein stelpa reið. „Við gerðum ekki neitt, en 

samt megum við ekki nota hann,“ sagði önnur. „Við erum 

búin að bíða eftir þessu í mörg ár og svo er bara búið að 

banna þetta,“ sagði einn drengur sem lét oftast lítið fyrir 

sér fara. Þetta var honum hins vegar hitans mál. „Þetta er 

ógeðslega fúlt, hvað gerðum við?“ (Hljóðupptaka í 

kennslustund, janúar 2016)  

Ég var með ákveðið verkefni tilbúið fyrir tímann þennan daginn en sá 

fljótt að sú tilraun var dauðadæmd. Hjólarampurinn var aðalmálið. 

Alls konar tilfinningar komu fram hjá nemendum, orð eins og 

ósanngirni og óréttlæti voru þeim ofarlega í huga. Tiltekinn drengur 

sagðist ætla að hætta í skólanum því það væri „aldrei hlustað á 

nemendur.“ Hann hafði verið í öðrum skóla og var farinn að tala um 

að fara aftur þangað. Ég sá mér leik á borði (kennarar verða að vera 

fljótir að hugsa), róaði þau og spurði hvort það væri ekki eitthvað sem 

þau gætu gert í stöðunni? Nokkru fyrr höfðu verið umræður í 

kennslustund um lýðræði í skólum og mikilvægi þess að hlustað sé á 

nemendur. Ég ákvað að nýta ýmislegt úr námsefninu í þessa umræðu 

og það var eins og allt færi í gang. Nú heyrðust setningar eins og 

„börn hafa réttindi,“ „það á að hlusta á börn,“ „við höfum líka 

skoðanir,“ „við megum segja það sem okkur finnst,“„fullorðnir eiga 

ekki alltaf að ráða öllu.“ Mér fannst yndislegt að heyra nemendur tjá 
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sig með þessum hætti og merki um að þeir höfðu nú ýmislegt lært í 

tímum, þrátt fyrir að það væri ekki alltaf sýnilegt. Mér fannst ég hafa 

náð sigri og var enn sannfærðari um að það væri árangursrík leið að 

tengja námsefnið við reynsluheim nemenda með þessum hætti.   

 

Ég fór að gera meira og meira af því að nota dæmi úr lífi 

nemenda og tengja það við námsefnið. Ég setti önnur verkefni 

til hliðar vegna þess að þau vöktu einfaldlega ekki eins mikinn 

áhuga hjá nemendum. Mér fannst yndislegt að sjá eldmóðinn 

hjá nemendum og að sjá hvernig þeir unnu úr verkefnum sem 

snertu þá sjálfa. Rampamálið var leyst með þeim hætti að 

nemendur ákvaðu að skrifa skólastjóranum bréf, þar sem þeirra 

hlið á málinu kæmi fram, og síðan myndu tveir fulltrúar 

nemenda fara með bréfið og lesa fyrir skólastjórann. Uppi varð 

fótur og fit og nokkrum dögum seinna þegar ég hitti 

samkennara minn á ganginum spurði hann í gríni hvort ég væri 

að hvetja nemendur til uppreisnar. Ég svaraði á móti full 

sjálfstrausts: „Já, af hverju ekki.“ Málið fékk góðan endi. Ég 

sagði skólastjóranum frá þessari uppákomu í skólastofunni og 

að það væri lærdómsríkt fyrir nemendur að fá að koma sínum 

skilaboðum á framfæri með þessum hætti, slíkt kallaðist 

nemendalýðræði. Því var vel tekið og fyrr en varði var aftur 

komið mikið líf á hjólarampinn. (Rannsóknardagbók apríl, 2016)  

 

Ég fylltist þó oft og tíðum efasemdum vegna umræðutímanna, 

stundum gekk allt svo vel og þá sannfærðist ég um að ég væri á réttri 

leið. Aðra tíma var eins og ekkert gengi upp, nemendur voru 

áhugalausir um að ræða saman, ef til vill átti eitthvað annað hug 

þeirra þá stundina. Oft fóru líka umræður í allt aðra átt en til stóð. Ég 



 

67 

stóð sjálfa mig jafnvel stundum að því að vera í hrókasamræðum við 

örfáa nemendur um eitthvað allt annað efni. Þá var gott að fá ráð frá 

rýnivini.   

Rýnivinur minn var í kennslustund í dag. Talið barst að 

tölvuleikjum og útivistartíma barna. Drengirnir voru 

uppteknir af bardagaleikjum og einokuðu nánast 

umræðurnar. Stelpurnar urðu margar pirraðar og vildu 

ræða aðra hluti. Rýnivinur minn benti mér á í lok tímans 

að ég hefði sjálf gleymt mér nokkuð í þessum umræðum 

með drengjunum. Ég hefði mátt beina umræðunum í aðra 

átt, eða taka annan vinkil á þær, sem hefði höfðað meira 

til allra. (Rannsóknardagbók, janúar 2016) 

Rýnivinur minn var mér einnig stoð og stytta þegar ég fylltist 

efasemdum um gang rannsóknar minnar og fannst ég áttavillt. Þá var 

gott að setjast niður og ræða hlutina og fá byr í seglin.  

Rýnivinur minn var í kennslustund hjá mér í dag. Það gekk 

ekki sem skyldi. Nemendur voru æstir og illa upplagðir og 

voru ekki tilbúnir í umræður, nema 1-2, sem nánast 

yfirtóku umræðurnar. Ég var sjálf ekki með mikla orku og 

einhvern veginn var þetta allt á haus. Ég settist niður með 

rýnivininum eftir kennslu og við ræddum málin. Hún hafði 

góðan skilning á þessu, svona væru einfaldlega sumar 

kennslustundir. Mér fannst gott að finna fyrir skilningi og 

að á morgun kæmi nýr dagur með nýjum tækifærum. 

Þetta vissi ég svo sem allt, en það var gott að heyra þetta 

frá öðrum. (Rannsóknardagbók, október 2015) 
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Það var líka gott að fá jákvæða og uppbyggilega pósta frá 

rýnivininum.  

Frábær tími hjá þér í dag. Gaman að sjá hvað krakkarnir 

taka mikinn þátt í umræðum í kennslustund. Þau eru svo 

opin og óþvinguð, óhrædd við að tala og tjá sig. Virkilega 

skemmtilegt að fá að fylgjast með. Mér finnst sjálfri 

gaman að fræðast meira um mannréttindi. Krakkarnir 

hafa virkilega gott af svona umræðum. 

(Rannsóknardagbók, mars 2016) 

Svör nemenda varðandi umræður í kennslustund 

Þegar hver nemendahópur var búinn í framsögn lét ég nemendur 

svara spurningum um eitt og annað er tengist námsáfanganum. Þetta 

gerði ég til að glöggva mig betur á stöðunni og að fá fram þeirra 

viðhorf til áfangans. Hér spurði ég nemendur hvað þeim fyndist um 

umræður kennara og nemenda í kennslustundum. Hér á eftir koma 

svör nemenda: 

 „Já, það er alveg ágætt en ekki ef það er farið út í 

einhverjar vitleysu eins og ef við erum að tala um réttindi 

og það fer kannski út í flugvélar.“ 

„Já, mér finnst það gaman að tala um allskonar mál sem 

eru að gerast í heiminum.“ 

„Mér finnst gaman þegar við tölum saman, það er ekki 

gaman bara að hlusta á kennarann. Þá verð ég svo 

þreyttur.“ 

„Já, af því að kennarinn gefur manni oft góð ráð.“ 
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„Já, oftast, það fer samt eftir því hvað við erum að tala 

um. Þar er skemmtilegt ef við erum að tala um eitthvað 

áhugavert eða eitthvað sem ég hef gaman af.“ 

 „Já, því þá lærir maður mikið meira og námið verður 

áhugaverðara og skemmtilegra.“ 

„Já, maður lærir mikið en samt er það skemmtilegt.“ 

„Mér fannst gaman þegar við vorum að tala saman. Allir 

gátu sagt það sem þeir vildu og enginn fór að hlæja.“ 

„Já, þá fær maður að vita meira um heiminn.“ 

„Já, mjög því að þá fáum við að vita allskonar hluti og mér 

finnst það bara geggjað gaman.“ 

„Þá getur maður sagt hvað manni finnst og engin 

gagnrýnir mann fyrir það sem maður segir.“ 

„Já því þá fá nemendur að tjá sig.“ 

„Mjög gaman því þá kemur smá líf í stofuna.“ 

Mér fannst gott að sjá þessi svör nemenda og það kom mér 

skemmtilega á óvart að sjá hversu margir nemendur höfðu margt 

jákvætt að segja um umræður í tímum. Einnig fannst mér 

einkennandi hversu afslappaðar umræður voru, engar vandræðalegar 

pásur eða ég sem kennari að tala allan tímann. Mér fannst 

sérstaklega ánægjulegt að sjá svar eins og: „Allir gátu sagt það sem 

þeir vildu og enginn fór að hlæja.“ Það sýndi mér að nemendum leið 

vel og voru óhræddir við að segja það sem þeim lá á hjarta. Oftast 
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voru umræðurnar þannig að færri komust að en vildu og 

kennslustundirnar dugðu ekki til. Nemendur spurðu þá oft hvort við 

gætum haldið áfram að ræða málefnið í næsta tíma. Mér fannst það 

sönnun þess að umræðurnar höfðu gengið vel. Þá fannst mér gaman 

að vera kennari. 

Það koma sér vel í rannsókninni að fá nýja og nýja hópa sem ég gat 

prófað mig á varðandi umræðuaðferðina. Ég reyndi að spyrja 

spurninga sem vöktu nemendur til umhugsunar og kölluðu á 

ígrundun. Einnig lagði ég mikla áherslu á að nemendur leituðu sjálfir 

svara við spurningum sem upp komu. Ég lagði áherslu á virðingu og 

tillitssemi við nemendur og var tilbúin að hlusta á þeirra skoðanir og 

útskýringar. Ég gerði mitt besta til að fjalla um málefni á 

fordómalausan hátt, sagði frá staðreyndum og reyndi ekki að móta 

skoðanir nemenda, heldur gaf þeim svigrúm til að mynda sér sína 

eigin skoðun. Þegar upp komu skoðanir sem voru á öndverðu meiði 

við ríkjandi skoðun í bekknum þá tók ég tillit til þess og sagði 

jafnframt að hverjum og einum væri frjálst að hafa sínar skoðanir. 

Eitt af því sem ég upplifði oft þegar ég var að feta mig inn á 

umræðuaðferðina var að umræðurnar fóru á annan veg en ætlað var. 

Umræðuaðferðin getur verið vandmeðfarin, sérstaklega vegna þess 

að mikilvægt er að vera opin fyrir öllum svörum og punktum 

nemenda, þannig að allir finni að þeirra skoðun og álit hafi eitthvað 

að segja. Oft komu líka vandræðalegar þagnir en ég varð óhræddari 

við þær eftir því sem ég öðlaðist meiri reynslu af þessari aðferð. 

 Í flestum hópum sem ég fékk til mín voru nemendur sem stóðu 

höllum fæti, áttu t.d. erfitt með að lesa eða skrifa. Með 

umræðuaðferðinni fannst mér ég ná betur til viðkomandi nemenda. 

Stundum voru þeir hreinlega í essinu sínu þegar ekki voru gerðar 

kröfur til þeirra um að skrifa eða lesa, heldur náðu þeir að taka þátt 

með því að tjá sig munnlega.  
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4.3 Vinna með mannréttindi 

Hér fjalla ég um ýmis verkefni um mannréttindi sem ég lét nemendur 

vinna. Fyrst segi ég frá forhugmyndum nemenda og fordómum sem 

létu á sér kræla. Síðan segi ég frá upplifun nemenda af Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna og verkefninu Heimsmarkmið Sameinuðu 

þjóðanna þar sem áhersla er lögð á að nemendur komi með lausnir á 

ýmsum vandamálum sem steðja að heiminum í dag. Sýnishorn af 

verkefnum fylgja með.  

4.3.1 Forhugmyndir nemenda og fordómar 

Það var mjög misjafnt hversu vel nemendur þekktu til mannréttinda 

og  hverjar forhugmyndir þeirra voru þegar þeir komu í tíma til mín. 

Sumir nemendur þekktu til málaflokksins vegna þess að fjölskylda 

þeirra eða einhver sem þau þekktu voru styrktarfjölskyldur, s.s. hjá 

SOS barnaþorpin eða ABC barnahjálp. Þess má geta að í 5. bekk tóku 

nemendur þátt í söfnunarátaki sem heitir „Börn hjálpa börnum“ og er 

á vegum ABC barnahjálpar. Fulltrúi frá samtökunum hafði þá 

samband við skólastjóra, bað um leyfi fyrir söfnuninni og skildi eftir 

söfnunarbauka. Það kom síðan í hlut viðkomandi umsjónarkennara að 

fræða nemendur um átakið og hvernig það gengi fyrir sig. 

Umsjónarkennarar fengu kynningarblað afhent þar sem helstu atriðin 

komu fram. Því miður var ekki mikill tími til að gera verkefninu 

myndarleg skil, eins og æskilegt hefði verið. Í raun var um enn eitt 

verkefnið að ræða þar sem kennarar áttu að hafa það alfarið á sinni 

könnu. Um var að ræða söfnun fyrir skólabörn í Úganda. Nemendur 

fengu smá fræðslu um aðbúnað barna í Úganda, skort á 

nauðsynjavörum og skólagöngu. Nemendur fóru síðan saman í hús, 2-

3 í hóp, og söfnuðu peningum. Af viðbrögðum nemenda að dæma 

fannst þeim verkefnið spennandi, sérstaklega að fara saman í hús og 

safna peningum fyrir börn sem höfðu það ekki eins gott og þau sjálf. 
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Þeim fannst þau vera að gera gagn og að leggja sitt af mörkum á 

jákvæðan hátt. Almennt hafði þó ekki farið fram nein 

mannréttindakennsla að ráði hjá viðkomandi nemendum og ekki fór 

mikið fyrir slíku í skólanámskrá. Þegar ég byrjaði að ræða um 

mannréttindi við nemendur þá byrjaði ég á því að spyrja þá beint út 

um hvað væru mannréttindi? Hér eru  sýnishorn af þeim svörum sem 

voru nokkuð algeng.  

 

„Ég veit það ekki.“ 

„Það eru réttindi sem mennirnir hafa.“ 

„Ég er ekki viss.“ 

„Ég held að það sé um réttindi mannfólks.“ 

„Að manneskjur hafa rétt.“ 

„Að fólk hefur rétt á sjálfu sér.“ 

„Veit það ekki.“ 

„Ég held að það sé að menn hafa rétt fyrir sinn líkama.“ 

„Ég er ekki viss, en ég held að það séu réttindi manna og 

að allir eigi sinn rétt.“ (Rannsóknargögn, verkefni 

nemenda, okt. 2015) 

 

Margir nemendur settu einfaldlega spurningamerki aftan við 

spurninguna, sögðust hreinlega ekki vita svarið. 

Eitt af því sem ég þurfti fljótlega að kljást við í tímum þegar byrjað 

var að ræða um mannréttindi voru fordómar og ekki bara fordómar 

frá einstaka nemendum heldur líka fordómar sem nemendur höfðu 

heyrt eða tileinkað sér annars staðar frá.  

Í kennslustundum er ég oft að ræða við krakkana um 

fordóma í samfélaginu. Í dag vorum t.d. að horfa á mynd 

frá UNICEF um stéttaskiptingu í Nepal. Þau höfðu aldrei 
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heyrt um svona stéttaskiptingu og áttu erfitt með að trúa 

þessu. Við vorum einnig að ræða um flóttafólk og 

fordóma gegn því. Ein stelpa sagði t.d. yfir allan bekkinn 

að mamma sín hefði sagt að Pólverjar væru svo latir. Þá 

fór ég að hugsa um að þegar verið er að fræða krakka og 

reyna að uppræta fordóma þá er kennarinn oft og tíðum 

ekki bara að fást við fordóma nemenda heldur einnig 

fordóma heima hjá nemendum. (Rannsóknardagbók,  

janúar 2016) 

En þrátt fyrir að það hafi stundum verið erfitt og beinlínis sárt að 

hlusta á athugasemdir nemenda gagnvart ákveðnum 

samfélagshópum þá tók ég því fagnandi vegna þess að þá gafst mér 

tækifæri á að fræða nemendur betur og kalla fram umræður um 

málefnið. Þá var ef til vill einhver von um að uppræta slíka fordóma. 

Eitt af þeim málefnum sem ég fann mikla fordóma gagnvart voru 

málefni múslima. Á þessum tíma þegar rannsóknin stóð yfir voru tíðar 

fréttir í fjölmiðlum um hryðjuverkaárásir öfgasinnaðra múslima. Ég 

ákvað að taka heila kennslustund í að opna á málefnið og ræða það 

opinskátt. Ég byrjaði tímann á að tilkynna nemendum að í dag 

ætluðum við að hafa umræðutíma og ræða ákveðið málefni. Ég 

skrifaði síðan orðið „MÚSLIMI“ á miðja töfluna og bað nemendur um 

að koma með orð sem þeim dytti í hug því tengdu. Og viðbrögðin létu 

ekki á sér standa. 

 „Hryðjuverkamaður, sprengja,“ kallaði einn drengur sem 

var vanur að láta vel í sér heyra. „Nei, þetta er ekki alltaf 

svoleiðis,“ sagði ein stelpa ákveðin og greinilega 

hneyksluð á svari bekkjarbróður síns. Hún þekkti nokkuð 

vel til mannréttindamála, m.a. vegna þess að foreldrar 
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hennar voru styrktarforeldrar. En svar stúlkunnar mátti 

sín lítils í þeim köllum og æsingi sem kom í kjölfarið. 

„Morðingi,“ sagði einn. „Barnakiller,“ kallaði annar 

drengur og fór að hlæja. „Ógeðslegt fólk,“ sagði svo þriðji 

drengurinn. Köll og skvaldur var ráðandi í kennslustofunni 

og greinilega misjafnar skoðanir í gangi. „Þið getið ekki 

sagt að allir múslimar séu vondir,“ sagði ein stelpa reið við 

hóp af drengjum sem höfðu látið mest að sér kveða. 

(Hljóðupptaka úr kennslustund, febrúar 2016) 

Mörgum krökkum fannst þessar umræður greinilega skemmtilegar og 

spennandi, það var alla vega mikið líf í þessari kennslustund. Þegar 

upp var staðið var taflan orðin útkrotuð af lýsingarorðum, flestum 

mjög neikvæðum. Ég bað nemendur því næst að virða fyrir sér orðin á 

töflunni. Eru þetta jákvæð eða neikvæð lýsingarorð, spurði ég því 

næst. „Neikvæð“ sögðu krakkarnir í kór. Ég sagði nemendum að í 

heiminum væru til margar milljónir múslima, gætum við fullyrt að 

þessi orð ættu við um þá alla? Það kom fát á nemendur. Ég setti því 

næst upp mynd af nokkrum þekktum frægum einstaklingum sem eru 

múslimar, eins og t.d. rapparanum Snoop Dogg, sem krakkarnir 

þekktu vel til, leikaranum og söngvaranum Ice Cube og leikkonunni 

Angelinu Jolie. Drengirnir sem höfðu verið með mestu hrópin og 

köllin urðu hissa. „Ha, er hann múslimi, en hann er svo frægur,“ sagði 

einn drengurinn um Snoop Dogg. Ég sagði síðan við nemendur að á 

Íslandi ríkti trúfrelsi og að í hópnum okkar gætu jafnvel verið 

einhverjir krakkar sem væru múslimar, kannski væri ég, kennarinn 

þeirra, múslimi! Þetta vakti undrun og ég sá að margir nemendur 

urðu eitt spurningarmerki í framan. „Ert þú múslimi,“ spurði ein 

stelpan mig hissa. „Ég ætla ekki að segja ykkur það, en það getur vel 

verið,“ sagði ég. Nú kom löng þögn og það var eins og nemendur yrðu 
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varir um sig. Mér fannst þessi nálgun hafa tilætluð áhrif. Það var eins 

og þau gerðu sér grein fyrir að allt í einu hefði þessi „vondi múslimi“ á 

töflunni persónugerst í kennara þeirra (Hljóðupptaka úr 

kennslustund/Rannsóknardagbók febrúar 2016)  

Eftir að hafa tekið svona umræður í kennslustund, þar sem opnað 

var á málefni og nemendur fengið að tjá sig, þá fannst mér eins og 

meiri skilningur ríkti um málefnin og fordómarnar voru ekki eins 

áberandi.   

4.3.2 Upplifun nemenda af Barnasáttmála SÞ 

Eitt verkefni sem ég lét nemendur vinna gekk út á að við lásum upp úr 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (1992). Ég hafði samband við 

samtökin Barnaheill sem sendu mér fullan kassa af styttri útgáfu af 

Barnasáttmálanum sem ég gat nýtt í kennslu. Ég byrjaði á að segja 

nemendum frá uppruna Barnasáttmálans, þ.e. að eftir seinni 

heimsstyrjöldina hefði ástandið ekki verið gott víða í heiminum. Ég 

sagði þeim frá Hitler og uppgangi nasisma í Evrópu, hversu lengi 

stríðið hefði staðið yfir og hvernig ástandið var eftir stríðið. Mörg 

börn hefðu misst foreldra sína og ættingja, verið munaðarlaus og 

týnd. Nemendum þótti þetta afskaplega áhugavert, sem lýsti sér í því 

að þeir hlustuðu af mikilli athygli, fannst þetta sorglegt og áttu 

greinilega auðvelt með að setja sig í spor þessara barna. Ég gaf 

málefninu góðan tíma, varpaði síðan spurningum út í bekkinn af og 

til. Hvernig myndi ykkur líða ef þið hefðuð ekki mömmu ykkar og 

pabba, búið væri sprengja húsið ykkar í loft upp og þið væruð bara 

ein að flækjast, ekkert að borða og ykkur væri ískalt? Það var lítið um 

viðbrögð, það var eins og nemendum fyndist frásögnin átakanleg og 

hafi þurft tíma til að melta. Ég lét nemendur fara með þessar 

hugsanir úr tíma og í næsta tíma var síðan upprifjun og 

verkefnavinna. Ég lét nemendur vinna tvo og tvo saman. Þeir áttu að 
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svara spurningunni hvað er Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna og 

síðan að velja 2-3 greinar úr sáttmálanum sem þeim fannst 

mikilvægar og segja frá þeim með eigin orðum. Hér koma ýmis svör 

nemenda við spurningunni hvað er Barnasáttmáli Sameinuðu 

þjóðanna.  

 

„Það er réttindi barna og hann kemur í veg fyrir að 

einhver misnotar barn.“ 

„Það er sáttmáli sem segir til um réttindi barna. Þær 

þjóðir sem að hafa skrifað undir hann mega ekki brjóta 

hann. Ísland er eitt af þessum löndum.“  

„Barnasáttmálinn er sáttmáli fyrir börn og þar stendur 

hvað börnum er fyrir bestu og réttindum barna.“  

„Það er sáttmáli með reglum fyrir börn.“ 

„Sáttmáli um réttindi barna og verndar börn og kemur í 

veg fyrir að enginn brjóti á börnum.“    

„Mannréttindi barna.“ 

„Lög sem banna slæma meðferð á börnum.“ 

 (Verkefni nemenda, nóv., 2015) 

 

Mér fannst þetta verkefni koma nokkuð vel út, miðað við að 

meirihluti nemenda hafði ekki vitað um tilvist Barnasáttmálans áður 

en fræðslan fór fram. Þær greinar Barnasáttmálans sem urðu oftast 

fyrir valinu hjá nemendum voru greinar sem snertu nemendur sjálfa 

með einhverjum hætti, sem þeir náðu þá greinilega að tengja við. 

Nemendur tengdu t.d. vel við grein nr. 9 er fjallar um aðskilnað frá 

foreldrum. „Aðildarríki skulu tryggja að börn verði ekki skilin frá 

foreldrum sínum nema ef velferð barnanna verður ekki tryggð með 

öðru móti. Barn sem ekki elst upp hjá báðum foreldrum á rétt á að 
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umgangast þá báða reglulega nema það sé andstætt hagsmunum 

þess.“ (Barnasáttmáli SÞ, 1992). Margir nemendur tengdu vel við 

þessa grein og sögðu mörg hver frá því í tíma að þau fengu ekki að sjá 

mömmu sína eða pabba, eða þekktu dæmi þar um. Önnur grein 

Barnasáttmálans sem var oft fyrir valinu hjá nemendum er grein nr. 

19 er varðar vernd gegn ofbeldi og vanrækslu.  „Börn eiga rétt á 

vernd gegn hvers kyns líkamlegu, andlegu og kynferðislegu ofbeldi, 

misnotkun, skeytingarleysi og vanrækslu, innan eða utan heimilis. 

Stjórnvöld skulu veita börnum sem sætt hafa illri meðferð og 

fjölskyldum þeirra viðeigandi stuðning.“ (Barnasáttmáli SÞ, 1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2. Barnasáttmáli SÞ – að velja greinar 

Út frá grein 19 í Barnasáttmálanum spunnust oft miklar umræður. Ég 

er þeirrar skoðunar að umrædd mál eigi að ræða opinskátt við 

nemendur þó svo með tilliti til þess að það hæfi þeirra þroska. En það 

getur oft verið mikill línudans að ræða ákveðin málefni.  

Í umsjónarkennslunni fyrr á skólaárinu 2015 var kafli í líffræði sem 

fjallaði um kynþroskann. Nemendur í 6. bekk áttu að fá kynfræðslu 

frá skólahjúkrunarfræðingnum en sú fræðsla átti ekki að fara fram 

fyrr en eftir áramót. Við umsjónarkennararnir ákvaðum því að taka 

kaflann vel fyrir og vera ekki með neinn feluleik, eins og við sjálfar 
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höfðum því miður upplifað á okkar eigin skólagöngu. Furðulegt var 

hversu fljótt var farið yfir þennan tiltekna en samt mikilvæga kafla. Ég 

man sjálf eftir því hversu margar spurningar vöknuðu, spurningum 

sem þó var aldrei svarað almennilega eða bara alls ekki ef út í það er 

farið. Varðandi blæðingar stúlkna ákváðum við umsjónarkennararnir 

að mæta t.d. með dömubindi og gefa stúlkunum alveg sérstakan tíma 

fyrir spurningar. Ein stúlkan í árganginum var mjög mótfallin 

kynfræðslukaflanum, fannst hann „ógeðslegur.“ Hún vildi alls ekki 

hlusta á fræðsluna um blæðingar, hélt fyrir eyrun og sagði: „Oj, þetta 

er ógeðslegt.“(Rannsóknardagbók, sept, 2015). Daginn eftir fékk ég 

póst frá móður hennar þar sem hún bað mig um að neyða ekki dóttur 

sína til að hlusta á umræður er varða blæðingar og kynþroska 

almennt, hún væri ekki vön slíku tali og að það lægi ekkert á að ræða 

þessi mál. Ég var ekki sammála þessu. Ég er þeirrar skoðunar að gera 

þurfi kynþroskanum almennt mun betri skil. Mér finnst því miður enn 

ríkja ákveðin feimni að ræða þessi mál opinskátt. Ég vissi því að þegar 

ég færi að ræða ýmsar greinar Barnasáttmálans þá gæti ég allt eins 

átt von á símtölum frá óánægðum foreldrum. Ofbeldi, í hvaða mynd 

sem er, verður hins vegar ekki upprætt nema fjallað sé um það á 

opinskáan hátt. Ef börn alast upp við leyndarhyggju varðandi ofbeldi 

þá er hætta á að það fái að grassera án þess að tekið sé á því. Ég 

ákvað því að fjalla um líkamlegt og andlegt ofbeldi eins og hvert 

annað málefni er varðar börn. Og mér fannst nemendur eiga auðvelt 

með að ræða þessi mál þegar þeir sáu að ég ræddi þau opinskátt og 

svaraði spurningum þeirra.  

Í tíma í dag sagði ein stelpa frá því að hún þekkti stelpu 

sem gat ekki alltaf verið heima hjá sér því pabbi hennar 

drakk svo mikið. Hann kom stundum fullur heim og lamdi 

mömmu hennar og þá þurfti mamman stundum að kalla á 
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lögguna eða fara til ættingja. Önnur stúlka sagði frá því að 

hún hefði verið að labba heim með vinkonu sinni þegar 

bíll stoppaði og bauð þeim far. Stúlkan sagði að þær 

hefðu hlaupið heim, ógeðslega hræddar og mamma 

hennar hefði hringt á lögguna. „Það eru sumir menn sem 

plata krakka upp í bíl og gera alls konar ógeð við þá.“ 

(Rannsóknardagbók, nóvember, 2015) 

Ég var glöð að sjá hversu góðar umræður spunnust oft út frá 

Barnasáttmálanum. Það var greinilegt að málefnið höfðaði til 

nemenda. Það kom mér jafnframt á óvart hversu margir nemendur 

voru ófeimnir við að ræða mál er snerti þá sjálfa persónulega. Ég varð 

einnig vör við að nemendur sem ekki höfðu haft sig mikið í frammi 

almennt í öðrum kennslustundum voru allt í einu komnir í 

hrókasamræður í umræðutímum. Um var að ræða mörg málefni sem 

nemendur gátu tengt við og það vakti áhuga þeirra. 

Þegar nemendur áttu að byrja að velja sér grein í 

Barnasáttmálanum kom í ljós að það voru mörg orð sem þeir ekki 

skildu, þrátt fyrir að um sé að ræða styttri og einfaldari útgáfu af 

sáttmálanum, t.d. orð eins og ríkisfang, aðildarríki, félagslegar 

aðstæður, andlegt ofbeldi, kynþáttur. (Rannsóknargögn, okt., 2015). 

Nemendur spurðu hvort ég gæti sett sáttmálann upp á töflu í 

skjávarpanum svo fleiri krakkar gætu séð hvaða greinar í 

sáttmálanum þeir væru að tala um hverju sinni. Úr varð að ég varpaði 

sáttmálanum upp á töflu og útskýrði nokkur orð sérstaklega fyrir 

öllum bekknum. Nemendur spurðu síðan hvort þeir mættu fara í 

tölvuna og leita skýringa á fleiri orðum sem þeir ekki skildu og ég gaf 

þeim leyfi til þess. Aðeins var bara ein tölva í kennslustofunni sem var 

kennaratölvan. Fljótlega var mikil bið eftir tölvunni og fáir sem 

komust að. Nemendur spurðu hvort þeir mættu því ekki nota símana 
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sína til að leita uppi orð og ég leyfði þeim það. Þetta fyrirkomulag að 

leyfa þeim að fara í tölvuna og að nota símana sína vakti mikla gleði 

og ég sá ákafa í augum þeirra. Ég gekk svo á milli borða og nemendur 

gátu spurt mig ef eitthvað var óljóst. Úr þessari vinnu urðu til 

skemmtilegar eins konar vinnustofur þar sem áhugi nemenda var 

mikill. Ég hafði í raun ekki gert mér neinar sérstakar væntingar um 

viðkomandi  verkefni, hélt að það yrði frekar þurrt og lítill áhugi hjá 

nemendum. En með því að hlusta á nemendur, þ.e. að leyfa þeim að 

nota þau tæki og tól sem þeir vildu nota og að veita þeim meira frelsi 

til að vinna vinnuna eins og þeir vildu þá fann ég að áhugi þeirra jókst. 

Hér má sjá verkefni sem nemendur gerðu í sambandi við 

Barnasáttmálann. 
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Mynd 3. Barnasáttmáli SÞ – verkefni 

Eitt af því sem mér fannst mikilvægt í sambandi við Barnasáttmálann 

var að nemendur myndu fá innsýn í líf barna í öðrum löndum, að þau 

væru að kljást við raunverulegar sögur af lífi barna, lífi sem er oft og 

tíðum bágborið miðað við aðstæður barna á Íslandi. Í því skyni leitaði 

ég til UNICEF, Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna, sem útvegaði mér 

myndbandssögur þriggja stúlkna. Myndböndin voru u.þ.b. 10-15 
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mínútna löng og ég lét nemendur horfa á þau áður en verkefnavinnan 

hófst. Verkefnin, sem ég samdi út frá grunntexta og myndböndunum 

sem fylgdu með, fjölluðu um líf þessara stúlkna. Stúlkurnar, sem voru 

á svipuðum aldri og nemendur, bjuggu við fátæklegar aðstæður, 

þurftu að vinna mikið og fengu litla menntun. Markmiðið með 

verkefninu var að fá nemendur til að setja sig í spor annarra, efla með 

þeim samkennd og skilning á misjöfnum aðstæðum fólks í heiminum. 

Nemendur unnu verkefnin 3-4 saman í hóp (námsverkefni nemenda, 

myndir 4, 5, 6). Ég ætla að segja hér aðeins betur frá hverri sögu fyrir 

sig þannig að hægt sé að gera sér betur grein fyrir efninu og 

markmiðum þess.  

Fyrsta sagan fjallar um Latri, sem er 14 ára gömul, og býr í Laos. 

Laos er eitt af fátækustu löndum heims og margir þurfa að lifa af 

minna en 200 krónum á dag. Krakkarnir geta ekki leikið sér mikið 

vegna þess að þeir þurfa að vinna mikið. Latri vaknar klukkan fjögur á 

morgnana til að vinna. Foreldrar hennar eru fátækir bændur. Latri er í 

skóla og þar þurfa nemendur að deila með sér skólabókum og 

ritföngum. Stundum eru sex nemendur með eina námsbók. Í kringum 

1970 dróst Laos inn í Víetnamstríðið og miklar sprengjuárásir voru 

gerðar á landið. Enn í dag finnast sprengjur í Laos. Fyrir nokkrum 

árum fundust sprengjur rétt hjá skólanum hennar Latri, en þær voru 

fjarlægðar. Þar áður höfðu margir nemendur slasast og dáið. Hér 

gefur að líta nokkrar spurningar í verkefninu sem fylgja sögunni um 

Latri.  
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Mynd 4. Verkefni - Latri 

Það sem vakti athygli nemenda varðandi söguna um Latri var að það 

skyldu vera sprengjur á skólalóðinni og að margir nemendur höfðu 

slasast og dáið. Einnig fannst þeim merkilegt að í myndinni var sýnd 

hola í jörðinni sem var skólasalernið. Nemendum fannst óhugsandi að 

bjóða upp á slíka salernisaðstöðu. Annað sem ég gerði var að láta 

nemendur athuga hvað þeir væru með mörg skriffæri í sínu 

pennaveski og fór mikill tími í að telja allan þann fjölda. Í ljós kom að 

meðaltalið hjá þeim var u.þ.b. 80 stykki á meðan Latri átti einungis  

eitt skriffæri.  

Önnur sagan fjallar um Paulinu frá Tansaníu. Paulina er 11 ára 

gömul og býr með mömmu sinni og sex systkinum. Paulina er ánægð 
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að pabbi hennar búi ekki lengur hjá þeim. Hann lamdi oft Paulinu, 

mömmu hennar og yngri systkini. Mamma hennar sagði honum að 

koma sér burtu ef hann gæti ekki hætt að beita ofbeldi. Fjölskylda 

Paulinu er mjög fátæk og stundum er lítið til að borða. Paulina þarf að 

vinna mikið á heimilinu. Hún vaknar klukkan fimm á hverjum morgni 

og þarf að ganga langa vegaleng til að sækja vatn. Mamma Paulinu 

vill að börnin hennar fái að ganga í skóla. Hún fékk sjálf ekki að ganga 

í skóla. Stundum heyrir Paulina mömmu sína gráta á nóttunni. Hún 

hefur áhyggjur af börnunum og framtíð þeirra. Hér gefur að líta 

nokkrar spurningar í verkefninu sem fylgja sögunni um Paulinu.  
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Mynd 5. Verkefni – Paulina 

Það sem vakti athygli nemenda við söguna um Paulinu var að hún 

skyldi þurfa að vinna svona mikið, sjá um heimilisstörfin og mömmu 
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sína og systkini. Einnig fannst nemendum skrítið að Paulina þyrfti að 

ganga langar vegalengdir eftir vatni. (Námsverkefni nemenda).  

Þriðja sagan fjallar um Bhim Kumari, sem er 11 ára gömul frá 

Nepal. Fjölskylda hennar er mjög fátæk þannig að Bhim neyðist til að 

vinna hjá annarri fjölskyldu til að fá peninga. Hún hefur unnið hjá 

fjölskyldunni í tvö ár, eða síðan hún var níu ára gömul. Hún hittir sína 

eigin fjölskyldu bara tvisvar sinnum á ári. Nepal er eitt af fátækustu 

löndum heimsins og margir þurfa að lifa af á um 150 krónum á dag. Í 

Nepal er fólki skipt upp í stéttir. Börn fæðast inn í þá stétt sem 

foreldrar þeirra eru í. Fólk sem er af hárri stétt er ríkt og fólk sem er 

af lágri stétt er fátækt. Fjölskylda Bhim tilheyrir lægstu stéttinni, 

Pariar stéttinni, en orðið Pariar þýðir hinir óhreinu. Bhim vaknar 

klukkan hálf sex á morgnana og vinnur heimilistörf. Hún fær aldrei að 

fara út að leika sér með vinum sínum af því að fjölskyldan er hrædd 

um að eitthvað gæti komið fyrir hana. Margar stúlkur eins og Bhim fá 

lítið að borða og þurfa að þola illa meðferð og jafnvel ofbeldi af hendi 

vinnuveitenda sinna. Hér gefur að líta spurningar í verkefninu sem 

fylgja sögunni um Bhim Kumari.  
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Mynd 6. Verkefni – Bhim Kumari  

Það sem vakti athygli nemenda varðandi Bhim Kumari var að hún 

skyldi einungis hitta fjölskyldu sína tvisvar á ári, slíkt fannst 

nemendum óhugsandi. Einnig fannst þeim slæmt að hún skyldi ekki fá 

tíma til að leika við vini sína.  

Markmiðið með verkefnunum um stúlkurnar þrjár var að kalla eftir 

umræðum um ýmis mannréttindi, t.d. jafnréttismál, m.a. hvort 

réttlátt sé að eingöngu strákar fari í skóla og mennti sig, eins og er svo 

víða í löndum þar sem fátækt er mikil. Margir foreldrar hafa 

einfaldlega ekki efni á að senda öll börn sín í skóla og þá eru 

strákarnir oft og tíðum sendir frekar en stelpurnar. Oft skapast 

skemmtilegar umræður um þessi málefni og nemendur liggja ekki á 
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skoðunum sínum. Ég tel svona umræður til þess fallnar að fræða og 

virkja nemendur, fá þá til að velta fyrir sér ýmsum hlutum, sjá þá með 

öðrum augum, sem er jákvætt og þroskandi.  

Eitt af því sem mér fannst ég stundum lenda í vandræðum með 

varðandi skólagöngu drengja og stúlkna var að margir strákar fóru í 

þann gírinn að stríða stelpunum varðandi jafnréttismálin. Þeirri 

spurningu hafði verið beint til nemenda hvort stelpur ættu ekki alveg 

eins rétt á þvi að fara í skóla eins og strákar. Áður en sú spurning var 

borin upp hafði ég sagt nemendum frá því að í mörgum löndum 

mættu stelpur ekki fara í skóla. Ég nefndi Afghanistan sem dæmi, þar 

hefðu stúlknaskólar verið brenndir til kaldra kola. Hér kemur samtal 

sem átti sér stað í einni kennslustund. 

 „Auðvitað eiga strákarnir frekar að fara í skóla, stelpur 

eru svo heimskar,“ segir einn strákur sem situr við hliðina 

á vini sínum og þeir fara báðir að hlæja. „Æi, góði, hættu 

þessu. Við erum ekkert heimskar,“ segir ein ákveðin 

stelpa sem var dugleg að láta í sér heyra. „Við erum alveg 

jafn klárar og þið, þið nennið nú aldrei að læra.“ Í kjölfarið 

byrjar mikið skvaldur í kennslustund og margar stelpur 

orðnar pirraðar. (Hljóðupptaka, nóvember 2015) 

Þegar ég sá að drengjunum var ekki alvara heldur notuðu tækifærið 

eingöngu til að pirra stelpurnar þá greip ég inní. Ég meðhöndlaði 

svona uppákomur oftast með þeim hætti að ég ávarpaði drengina og 

spurði hvort þeim væri alvara, að strákar ættu frekar að fara í skóla 

en stelpur. „Hvað með systur ykkar, mæður eða frænkur. Finnst ykkur 

rétt að banna þeim að fara í skóla?“ Þegar málið var sett upp með 

þessum hætti varð oft lítið um svör og bakkað var með fyrri 
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yfirlýsingar. Mér fannst nemendur yfir höfuð jafnréttissinnaðir, bæði 

strákar og stelpur, og ég varð lítið vör við áberandi fordóma.   

Með sögunum um stúlkurnar þrjár vildi ég einnig að nemendur 

gætu borið saman sínar aðstæður við aðstæður annarra barna í 

heiminum.  Nemendur sannfærðust um að líf þeirra væri langtum 

betra en líf margra barna í heiminum sem byggju við slæman 

aðbúnað og höfðu það ekki eins gott. Nemendur ræddu m.a. um að á 

Íslandi þyrfti ekki að ganga langar vegalengdir eftir vatni, einungis 

þyrfti að skrúfa frá krananum og þá kæmi endalaust af vatni, krakkar 

fengju að ganga í skóla og hefðu húsaskjól, mat og föt. 

Eftir að nemendur voru búnir að gera verkefnin um stúlkurnar 

þrjár, þá lét ég nemendur gera annað verkefni þeim tengt. 

(Námsverkefni nemenda, mynd 7). Um var að ræða 

einstaklingsverkefni þar sem hver nemandi valdi sér eina af 

stúlkunum og skrifaði bréf til hennar. Ég bað nemendur um að 

ímynda sér að bréfið myndi berast stúlkunni í alvörunni. „Já, en hún 

skilur ekki íslensku“ var oft svarið sem ég fékk í kjölfarið.  „Já, en 

ímyndum okkur að hún skilji íslensku, eða ensku. Þið megið líka skrifa 

á ensku,“ sagði ég við nemendur. Nemendur tóku þessu verkefni 

oftast mjög alvarlega og vönduðu sig mikið. Oft fór þó nokkur tími í 

að velja hvaða stelpu ætti að skrifa. Margir völdu Bhim vegna þess að 

þeir fundu til með henni að vera svo lengi fjarri fjölskyldu sinni, þeim 

fannst það átakanlegt og áttu auðvelt með að finna til samkenndar 

með henni. Aðrir völdu Paulinu eða Latri. Eftirfarandi verkefni er frá 

nemanda, stúlku, sem tók sér langan tíma í að velja hvaða stúlku hún 

ætti að skrifa. Hún sýndi verkefninu mikinn áhuga og vandaði sig. Hún 

sagðist vilja skrifa öllum stúlkunum vegna þess að hún sagðist 

vorkenna þeim öllum og vildi að þær gætu allar komið í heimsókn til 

sín til Íslands. Eftir langa umhugsun varð Latri fyrir valinu.  
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Mynd 7. Bréf út í heim  

Það var gaman að sjá hversu auðvelt nemendur virtust eiga með að 

skrifa bréf til stúlknanna. Þar tel ég skipta máli að nemendur voru 

búnir að horfa á myndböndin frá UNICEF, þ.e. að sjá stúlkurnar 

ljóslifandi og að sjá að þær voru bara „venjulegar stelpur“ með vonir 

og þrár. Einnig vorum við búin að ræða vel um myndirnar og líf 

stúlknanna. Ákveðinn nemandi í fyrsta hópnum kom með þá tillögu  

hvort hann mætti einnig velja fána viðkomandi lands, ásamt íslenska 

fánanum og lita þá. Það leist mér vel á og þannig kom sú viðbót við 
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verkefnið. Ég útvegaði kortabók fyrir hvern nemandi og úr varð 

áhugaverð stund þar sem nemendur lærðu að leita í kortabók, fundu 

viðkomandi land og fána þess. Þar með var landafræði einnig 

samþætt inn í námið.   

 

Svör nemenda um hvaða verkefni þeim fannst skemmtilegast að 

gera í framsögn?  

„Mér finnst plakötin alveg ágæt en skemmtilegasta í 

framsögn er örugglega það sem við vorum að læra um 

stelpurnar.“ 

„Mér finnst gaman að læra um réttindi, það er ekki gott 

þegar aðrir eru vondir útí fólk sem er ekki alveg eins. Það 

eiga allir sín réttindi.“ 

„Mér fannst þegar við vorum að horfa á myndböndin um 

fátæku stelpurnar.“ 

„Mér fannst mjög skemmtilegt að horfa á myndirnar með 

stelpurnar og gera verkefni um þær út af því maður lærði 

svo mikið af því. Mér finnst líka gaman að gera plaggötin.“ 

„Þegar við vorum að skoða Barnasáttmálann af því að ég 

lærði ýmislegt þar.“ 

„Mér fannst skemmtilegast að gera verkefnið um þrjár 

stelpurnar út í mismunandi löndum. Útaf ég lærði mjög 

mikið um hvernig aðrir krakkar hafa það í öðrum löndum 

og það var gaman að svara spurningum við þessi 

myndbönd.“ 
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„Mér fannst gaman að sjá hvernig aðrir krakkar útí heimi 

hafa það, mér finnst krakkar á Íslandi hafa það gott.“ 

„Plakötin, vegna þess að maður getur gert allt sjálfur án 

þess að herma eftir mynd.“ 

„Mér fannst ekki gaman þegar við þurftum að skrifa 

mikið, það var skemmtilegt að læra um fátæku stelpurnar 

og þegar við vorum að tala saman um alskonar.“ 

„Mér fannst sorglegt að sjá hvað sumir krakkar hafa það 

slæmt, en ég lærði mjög mikið.“ 

„Mér fannst gaman að læra um réttindi barna, ég vissi 

ekki að það væri til Barnasáttmáli.“ 

Ég var ánægð með að hafa beðið nemendur um að svara þessum 

spurningum, þ.e. hvaða verkefni þeim fannst skemmtilegast að gera í 

framsögn. Eins og gengur og gerist í kennslu þá eru alltaf einhverjir 

nemendur sem láta lítið fyrir sér fara og eru feimnir við að tjá sig. 

Með því að leggja slíkar spurningar fyrir alla nemendur þá næ ég 

einnig til þessara nemenda og fæ betri heildarmynd. Það var 

ánægjulegt að sjá hversu jákvæðir nemendur voru almennt gagnvart 

verkefnunum og hversu margir sögðust hafa lært mikið og haft 

gaman af. 

4.3.3  Samvinna og samkennd 

Eftir að hafa séð betur hversu áhugasamir nemendur voru ef þeir 

höfðu eitthvað um nám sitt að segja og fengu jafnvel að taka þátt í að 

móta verkferlið, þá langaði mig til að hafa eitt lokaverkefni í 

áfanganum þar sem lagt var upp með meira sjálfstæði nemenda. 
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(Námsverkefni nemenda, mynd 8). Ég vildi að þeir ynnu saman í 

hópum að lausn verkefnis þar sem reyndi meira á samvinnu og 

samkennd. Einnig vildi ég sjá hvort nemendur myndu nýta sér þá 

þætti sem lagt var upp með að kenna í námsáfanganum. Ég var svo 

heppin að á þessum tíma kom ákveðið verkefni svo til upp í 

hendurnar á mér, sem var tilvalið til að láta reyna á þessa þætti hjá 

nemendum. Um var að ræða verkefnið Heimsmarkmið Sameinuðu 

þjóðanna. Verkefnið tengist Þúsaldarmarkmiðum Sameinuðu 

þjóðanna, sem samþykkt voru um síðustu aldamót. Um er að ræða 17 

markmið um sjálfbæra þróun sem er ætlað að stuðla að betri heimi. 

Með verkefninu fylgdu ýmis kennslugögn þar sem áherslan var m.a. á 

að efla vitund og virkni nemenda um mannréttindi. Ríki heims höfðu 

komið sér saman um ákveðin markmið með það fyrir augum að 

tryggja velmegun og mannréttindi um heim allan árið 2030. Verkefnið 

gengur út á að virkja ungt fólk til að leysa þann vanda sem steðjar að 

heiminum í dag. Kynningarmyndband fylgdi verkefninu þar sem rætt 

er um ábyrgð allra jarðarbúa á því að fara vel með jörðina. Höfðað er 

sérstaklega til barna, þeirra sem eiga að erfa jörðina, og kallað er eftir 

hugmyndum þeirra að lausnum á ýmsum vandmálum, s.s. 

vatnsskorti, fátækt, menntun, jafnrétti kynjanna, hreinu vatni og lofti, 

heilsu og vellíðan. Ég leyfði nemendum að horfa á 

kynningarmyndbandið og þeir sýndu því mikinn áhuga. Þeim fannst 

merkilegt að verið væri verið að leita til þeirra eftir hugmyndum og 

að þeim væri treyst fyrir því að finna lausnir á svo mikilvægum málum 

eins og alheimsvandamálum. Ég skipulagði verkefnið með þeim hætti 

að nemendur áttu að vinna 3-4 saman í hóp. Þeir áttu að velja sér eitt 

heimsmarkmið sem þeir áttu að fjalla um, ræða saman um það, finna 

lausnir á þeim tiltekna málaflokki, gera plakat þar sem þeirra lausnir 

kæmu fram og kynna síðan fyrir bekknum. Ég sagði þeim að ræða við 

mig og segja mér frá þeirra umræðum og þeirra vali, áður en þau 
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myndu hefjast handa við að gera plakatið. Ég vildi einnig leggja 

áherslu á sköpun. Nemendur voru búnir að skrifa töluvert í öðrum 

verkefnum og því fannst mér kominn tími á meiri sköpun, sem myndi 

þá líka kalla fram meiri fjölbreytni í tímum. Ég útvegaði stór 

veggspjöld, í alls konar litum, málningu, pensla og liti, setti þetta upp 

á hendurnar á nemendum  og þeir  fengu frelsi til að vinna með sínum 

hætti.  

Verkefnið fékk mun meiri tíma en ég hafði upphaflega reiknað 

með og gert ráð fyrir. Nemendur tóku ábyrgð sinni á að finna lausnir 

á heimsmálunum mjög alvarlega. Það var töluverður spenningur í 

kennslustofunni þegar verkefnið hófst og mikill handagangur í 

öskjunni. Nemendur völdu veggspjöld, pensla, málningu, skriffæri o.fl. 

Síðan var fundinn góður staður á gólfinu í kennslustofunni og hafist 

handa. Það sem kom mér skemmtilega á óvart í þessu verkefni var 

hversu miklar umræður áttu sér stað á meðal nemenda á meðan á 

verkefnavinnunni stóð.  
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Mynd 8. Heimsmarkmið SÞ  

Ég ákvað að leyfa umræðunum að flæða og skipta mér 

sem allra minnst af ferlinu. Einn hópur samanstóð af 

þremur drengjum sem hafði valið að finna lausn á 

matarskorti í heiminum. Þeir komu með þá hugmynd að 

safna öllum matarbirgðum saman og fljúga með þær til 

Afríku. „Við förum á KFC og kaupum helling af kjúkling,“ 

sagði einn þeirra. „Já, og frönskum, sósu og kók og 

fljúgum með það til Afríku,“ sagði annar. „Það verður 

orðið ónýtt þegar það kemur til Afríku,“ sagði ein stelpa 

úr öðrum hópi sem hafði heyrt til þeirra. „Það tekur 

marga klukkutíma að fljúga til Afríku.“ Af svip hennar að 

dæma var hún hálfhneyksluð á þessari hugmynd þeirra. 

„Við gætum flogið með allan matinn í frystikistu eða í 

svona kæliboxi eins og við eigum og förum alltaf með í 

ferðalag, sagði þá einn drengurinn í hópnum. 

(Rannsóknardagbók/hljóðupptaka, apríl, 2016) 



 

96 

Samvinnuverkefni af þessu tagi veitir nemendum með mismunandi 

mikla færni á ólíkum sviðum tækifæri á að vinna saman. Þarna fengu 

nemendur sem voru ef til vill ekki mjög færir í að koma hugsunum 

sínum á blað tækifæri til að njóta sín á öðrum sviðum, t.d. sköpun. Í 

hópavinnunni voru því allir að vinna, en á mismunandi sviðum. Á 

meðan öll þessi vinna fór fram voru umræður í gangi. Hver hópur 

ræddi sín á milli innan hópsins og síðan voru einnig umræður á milli 

hópanna. Nemendur sátu á gólfinu, voru að vinna, spjalla saman og 

spá og spekúlera. Stundum missti ég af góðum umræðum, en öðrum 

stundum náði ég að skrifa niður nokkrar setningar úr umræðum.   

„Af hverju er svona mikil fátækt í heiminum, af hverju er 

ekki hægt að gefa öllum mat?“ 

,,Sumir eru ógeðslega ríkir og af hverju gefa þeir ekki 

öðrum mat, hús og flotta bíla.“ 

„Ég myndi gefa fátæku fólki peninga ef ég ætti nóg af 

peningum, hvað á ég að gera við svona mikið af 

peningum?“ 

„Ég myndi ekki tíma að gefa peningana mína.“ 

„Ég myndi nota peningana mína til að byggja skóla.“ 

„Ef ég ætti peninga, þá myndi ég hjálpa börnum sem eiga 

ekki foreldra.“ 

„Sumir sem eru ógeðslega ríkir gefa fátæku fólki 

peninga.“ 

 (Hljóðupptaka úr kennslustund, apríl 2016) 
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Einn hópurinn samanstóð af þremur stúlkum sem allar höfðu mikinn 

áhuga á mannréttindum. Þær höfðu sýnt námsefninu mikinn áhuga 

og fannst sérstaklega mikilvægt að stúlkur hefðu jöfn tækifæri til 

náms og drengir. Einnig höfðu þær áhyggjur af fátækt í heiminum. 

Þær höfði valið Heimsmarkmið sem fjallaði um að útrýma fátækt. Þær 

unnu verkefnið samviskusamlega og voru með góðar hugmyndir að 

lausnum. Þær kölluðu á mig til að segja mér frá hugmyndum sínum 

áður en þær voru settar á veggspjaldið. Þær sögðu mér frá því að 

þeim fyndist mikilvægt að minnka stéttarmun á meðal fólks, að hjálpa 

fólki að standa á eigin fótum, að allir fengu menntun, stelpur og 

strákar, og síðan komu þær með þá hugmynd að stofna fyrirtæki á 

fátækum stöðum. Hér að neðan er veggspjaldið þeirra.  
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Mynd 9. Heimsmarkmið SÞ – Verkefni 

Ég var almennt ánægð með tímana þegar verið var að vinna 
Heimsmarkmiðin. Mér fannst nemendur njóta sín og vinna vel.  

Ég var mjög ánægð með tímann í dag. Mér fannst allir 

njóta sín og gaman þegar nemendur spyrja hvort þeir 

megi halda áfram með verkefnið í næsta tíma, þetta sé 
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svo gaman. Mér fannst takmarkinu vera náð, að kalla 

fram samvinnu hjá nemendum og samkennd með 

námsefninu. Ég ákvað að leyfa nemendum að fá meiri 

tíma til að vinna í verkefninu en ég hafði reiknað með, að 

vera ekkert að ýta á eftir þeim. Var þetta ekki einmitt það 

sem ég var að reyna að kalla fram hjá nemendum, að þeir 

ígrunduðu þessi málefni og sýndu þeim áhuga. Hvers 

vegna þá að stoppa þá þróun. Stundum verða kennarar að 

láta sig hafa það ef áætlanir þeirra standist ekki, þannig er 

bara kennarastarfið. Kennarar verða að vera tilbúnir að 

fara aðrar leiðir en lagt var upp með í byrjun, þ.e. ef það 

þjónar tilgangi sínum. (Rannsóknardagbók, apríl, 2016) 

 

Í verkefninu um Heimsmarkmiðin fannst mér koma berlega í ljós að 

þrátt fyrir að þær stundir komi sem kennaranum finnist sem ekki séu 

allir að hlusta þá er nú ýmislegt sem situr eftir hjá nemendum og þeir 

eru að spá og spekúlera. Mér finnst þessi aðferð, þ.e. að mynda 

svona vinnuhópa skila sér vel þegar um málefni eins og 

Heimsmarkmiðin er að ræða. Verkefni vakti mikinn áhuga þeirra og 

mér fannst þau hafa svo gaman af að vinna og fræðast. Kennslustofan 

varð að mörgum litlum panel-hópum, sem ég sem kennari upplifði 

sem hreint yndislegt (Rannsóknardagbók, apríl, 2016).   
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Mynd 10. Heimsmarkmið SÞ – Jafnrétti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 11. Heimsmarkmið SÞ – Fátækt 

Þegar nemendur unnu saman, tveir og tveir, eða fleiri í hópavinnu þá 

gafst betra tækifæri til að velta fyrir sér hlutunum. Nemendur ræddu 

þá meira saman og spurðu hver annan spurninga. Þeim gafst tækifæri 

á að bera svör sín og þekkingu saman við þekkingu annarra nemenda 
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sem voru að vinna með þeim. Nemendur voru óhræddari og 

ófeimnari að segja frá verkefnum sínum ef þeir voru ekki að vinna 

einir. Þessi hugsun hjá þeim að það er allt svo asnalegt sem ég geri 

einn, svör annarra eru betri en mín eigin.  

 

Svör nemenda við spurningunni: Finnst þér meira gaman að vinna 

verkefni einn/ein eða með öðrum? 

 

„Mér finnst það mjög gaman því það er skemmtilegra en að vera 

ein og einmana.“ 

„Mér finnst skemmtilegra að vinna með öðrum þá koma ólíkar 

skoðanir.“ 

„Mér finnst skemmtilegra að vinna með öðrum í tímum ef það er 

til dæmis vinkona manns þá getur maður talað smá við hana á meðan 

maður er að vinna.“ 

„Mér finnst gaman að vinna með öðrum en mér finnst stundum 

gott að vera bara ein að vinna út af því þá er maður með meiri 

einbeitingu.“ 

„Já, en það fer eftir hvernig verkefnið er og með hverjum ég er að 

vinna það.“ 

„Það er gaman að vinna með öðrum.“ 

„Mér finnst bæði skemmtilegt en oftar finnst mér skemmtilegra að 

vinna með fleiri krökkum og heyra þeirra skoðun.“   

 

Mér fannst mikilvægt að heyra frá nemendum sjálfum hvað þeim 

fannst um að vinna með öðrum og að vinna einir. Af svörum 

nemenda að dæma skiptir máli hvers konar verkefni er verið að vinna 

hverju sinni. Þeim finnst gott að heyra skoðanir annarra og að geta 

talað saman um hlutina, velt þeim fyrir sér og myndað sér skoðun út 

frá því sem þau læra af öðrum.     
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Svör nemenda við spurningunni: Fannst þér gaman í framsögn? 

 

„Já, mér fannst gaman í framsögn út af því að mér finnst gaman að 

tala um hvað er að gerast í heiminum.“ 

„Já, mjög maður lærir mikið og allskonar.“ 

„Já, mér fannst mjög gaman því við vorum að ræða um allskonar 

sem kemur okkur öllum við. Ég er dálítil baráttumanneskja verð ég að 

viðurkenna og mér fannst þetta mjög mikilvægt það sem við 

lærðum.“ 

„Já, mér finnst gaman í framsögn því við lærum mikið og Kristrún 

er skemmtileg og gaman að gera verkefni.“ 

„Mér fannst bara ágætt að vera í framsögn út af því að maður fær 

að tjá sig og maður lærir að standa fyrir framan fólk og lesa fyrir það.“ 

 „Já, alveg ágætt. Mér finnst gaman vegna þess að í eiginlega 

hverju verkefni fær maður að velja sína félaga og það eru skemmtileg 

verkefni.“ 

„Já, útaf því ég fékk að læra um eitthvað sem að ég vissi ekki um.“ 

„Mér fannst það rosa gaman, maður fékk að skrifa sögur og 

meira.“ 

„Mér finnst gaman í framsögn af því að ég lærði mikið af því.“ 

„Já, oftast, skemmtilegur kennari og við gerðum alls konar 

verkefni.“ 

 

Það gladdi mig að heyra hvað nemendur höfðu almennt að segja um 

framsögn. Af svörum þeirra að dæma fannst þeim verkefnin 

fjölbreytt, skemmtileg og þau nefndu einnig að þau höfðu lært mikið, 

sem var ánægjulegt. Mér fannst mér takast að koma til móts við 

ólíkar þarfir nemenda hvað varðar misjafna getu þeirra. Í 

hópaverkefnunum gat hver og einn oftast fundið eitthvað við sitt 
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hæfi. Sá sem var góður í að skrifa gat skrifað niður svör þeira sem 

fannst gaman að tala og tjá sig. Þeir sem áttu gott með að lita, teikna 

og mála gátu leyft þeim hæfileika að njóta sín með listrænum hliðum 

verkefnanna, t.d. plakatgerð, fánateikningum og litun. Síðan voru þeir 

sem höfðu gaman af að koma fram og tala fyrir framan aðra. Með 

þessari fjölbreytni verkefnanna náðu flestir nemendur að finna 

eitthvað við sitt hæfi og að fá að njóta sín, ásamt því að læra 

fjölmargt um mannréttindi í leiðinni.   
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5 Umræða 

Í þessum kafla mun ég draga saman helstu niðurstöður úr 

rannsókninni og fjalla um þær í fræðilegu samhengi. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að kanna hvernig ég sem kennari gæti eflt áhuga 

nemenda miðstigs á mannréttindum. Einnig leitaðist ég við að komast 

að því hvaða kennsluaðferðir höfða best til nemenda og eru til þess 

fallnar að virkja og efla áhuga þeirra á mannréttindum. Með því móti 

gæti ég aflað upplýsinga sem ég gæti nýtt mér til að bæta og þróa 

kennslu mína og þar með hjálpað nemendum að ná þeim 

námsárangri sem stefnt var að. 

5.1 Börn og mannréttindi 

Niðurstöðurnar af rannsókn minni benda til þess að með því að vera 

með námsefni sem nemendur geta tengt við, vekur áhuga þeirra og 

höfðar til þeirra þá er hægt að virkja og efla áhuga þeirra á 

mannréttindum. Mér fannst nemendur tengja sérstaklega vel við 

sögurnar af ungu stúlkunum. Um var að ræða stúlkur á svipuðum 

aldri og nemendur sjálfir, sem gerði það að verkum að námsefnið 

höfðaði vel til þeirra. Þetta voru ekki bara einhverjar stúlkur úti í 

heimi, heldur manneskjur með nöfn, fjölskyldur, vonir og þrár, alveg 

eins og nemendur sjálfir. Barnsáttmálinn (1992) var mér mikil stoð í 

því að vinna með mannréttindi. Þar gátu nemendur fundið fjölmörg 

dæmi sem höfðu með þeirra líf og umhverfi að gera. Það var gott að 

geta stuðst við raunveruleg lög þar sem kveðið er á um réttindi barna. 

Einnig fannst mér virka vel að nota dæmi úr daglegu lífi nemenda og 

nota til að virkja og efla þá um mannréttindi, eins og t.d. óvæntu 

atvikin sem komu upp í hendurnar á mér varðandi tyggjókúluvélina 

og hjólarampinn á skólalóðinni.  
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Reynslan af minni eigin skólagöngu hefur kennt mér heilmikið um 

hvernig kennari ég vil vera og hversu mikilvægt það er að skapa gott 

og óþvingað andrúmsloft í kennslustund þar sem nemendur eru 

óhræddir við að tala og tjá sig. Rannsókn mín sýndi mér að með því 

að byggja góðan grunn þar sem ríkir gott andrúmsloft og traust er 

hægt að gera svo marga góða hluti með nemendum. Rannsóknin 

gerði það einnig að verkum að ég hef öðlast aukna reynslu af 

umræðuaðferðinni og er óhræddari við að nota hana. Ég hef upplifað 

dásamlegar stundir í kennslustundum þar sem umræðuaðferðin hefur 

gert það að verkum að ýmsar nýjar og áhugaverðar gáttir hafa 

opnast. Umræðuaðferðin er oft og tíðum vandmeðfarin en þegar 

kennari hefur öðlast vald yfir henni þá hefur hún svo marga kosti, 

m.a. að virkja þá nemendur sem annars eru ef til vill ekki mjög virkir í 

tímum (Brookfield og Preskill, 2012). Umræðuaðferðin er einnig 

kjörin aðferð til að ná fram gagnrýninni hugsun hjá nemendum, að 

spyrja þá spurninga um álitin samfélagsleg málefni, og að taka á 

fordómum og fáfræði. Nemendur eiga að læra að hugsa á gagnrýninn  

hátt og draga í efa ríkjandi kenningar og viðhorf (Tómas Leifsson, 

2017). 

Mér fannst samvinna nemenda virka vel í verkefnum er varða 

mannréttindi. Nemendur lærðu hver af öðrum, deildu reynslu sinni 

og þekkingu og voru duglegir að komast að niðurstöðu. Með 

samvinnu reynir á að nemendur læri að bera virðingu fyrir ólíkum 

viðhorfum og skoðunum og að taka tillit til annarra (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999). Samvinna nemenda og sjálfstæði þeirra í námi, 

sem mikil áhersla er lögð á í Aðalnámskrá (2011) skipa þó ekki nægan 

sess í íslenskum skólum (Birna Sigurjónsdóttir, 2015).  

Ég er sammála Eisner (2003/2004) um þörfina á að tengja nám 

barna betur við  stofnanir samfélagsins, að brúa bilið á milli námsins 

og veruleikans. Hvað mannréttindi varðar þá er gagnlegt að tengja 
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nemendur við stofnanir sem hafa með mannréttindi að gera, s.s. 

UNICEF, SOS barnaþorpin og ABC hjálparstarf þar sem börnin finna 

fyrir þörf á aðstoð og geta lagt sitt af mörkum í að hjálpa 

bágstöddum. Mér fannst áhugi nemenda einnig koma berlega í ljós 

þegar þeir unnu að Heimsmarkmiðum SÞ. Þar var um raunverulegt 

alheimsvandamál að ræða þar sem leitað var til nemenda um lausn 

vandans. Þá er lögð áhersla á að virkja athafnaþörf barnsins og vekja 

áhuga þess, eins og Dewey (1938/2000) leggur áherslu á. Barnið eigi 

að læra af eigin reynslu og eigin virkni og áhuga en persónuleg 

reynsla þess er forsenda þess að það öðlist skilning á umhverfi sínu. 

Nemendur spurðu mig stundum hvað þeir gætu gert til að hjálpa 

bágstöddum börnum og þeim var þetta augljóslega mikið hjartans 

mál, þeir vildu leggja sitt af mörkum. Áhuginn og viljinn var til staðar.  

5.2 Horft fram á veginn 

Í þessari rannsóknarvinnu fannst mér ég læra svo margt sem hefði ef 

til vill annars farið framhjá mér, eða ég ekki gert mér grein fyrir. Ég 

lærði að staldra við og hlusta og leyfa hlutum að þróast, eins og t.d. 

samtölum nemenda.  

Á lokametrum ritgerðarsmíðanna var atvik sem vakti mig til 

umhugsunar. Ég hafði setið daglangt við skriftir, sólin skein sínu 

skærasta og hugurinn var farinn að reika enn eina ferðina. Ég lét það 

eftir mér að fara í göngutúr með einum sona minna, sem er 14 ára 

gamall. Við búum nálægt sjónum og gengum á göngustígnum í átt að 

fjörunni. Ég var djúpt hugsi yfir ritgerðinni, hafði ætlað mér að vera 

komin mun lengra á veg og skildi ekkert í því hvert tíminn hafði flogið. 

Ég var skyndilega trufluð af þessum hugsunum mínum þegar sonur 

minn sagði allt í einu: „Mamma, sjáðu hvað þetta er fallegt.“ Ég leit 

upp og við mér blasti einstök náttúrufegurð. Þarna var Esjan í öllu 

sínu veldi, með eilítinn snjótopp á höfði, sjórinn fagurblár og fuglatíst 
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allt í kring. Það var eins og ég hefði vaknað af svefni. Hvernig gat ég 

ekki séð það sem var beint fyrir framan nefið á mér, skynjað 

fegurðina og lífið allt í kring. Stundum hef ég nefnilega sem kennari 

einnig verið of upptekinn af skipulagningu, daglegu amstri starfsins og 

ýmsum ígrundunum að ég hef hreinlega ekki hlustað á eða séð 

nægilega vel það sem var beint fyrir framan nefið á mér, nemandann 

sjálfan. Nemandann sem hefur svo margt fram að færa bara ef það er 

hlustað betur á hann. Þessi rannsóknarvinna hefur nefnilega kennt 

mér að hlusta betur og leyfa hlutum að hafa sinn gang í 

kennslustofunni án þess að vera stöðugt að grípa inn í eða að hafa 

áhyggjur af því að kennsluáætlanirnar gangi ekki nægilega vel upp. Ég 

sem kennari get sjálf lært svo margt af nemendum. Ef til vill eru 

nemendur ekki alltaf á þessari sömu línu sem ég hef skipulagt svo vel.  

Ef þeir vilja vinna verkefnin með öðrum hætti en ég legg til, af hverju 

þá ekki að hlusta á þá og taka mið af því. Vitanlega þarf allt að vera 

innan skynsamlegra marka, það er ekki verið að tala um að 

nemandinn yfirtaki stjórnina í kennslustundum. Í Lýðræði og 

mannréttindi (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012) 

er talað um að kennarinn þurfi að setja sig í nýjar stellingar. Hann 

þurfi að vera reiðubúinn til að læra með nemendum og treysta þeim 

til að beita eigin dómgreind. Það sem stýri námi nemenda sé áhugi 

þeirra, spurningar og þekkingarleit. Kennarinn þurfi að treysta 

nemendum til að ráða ferðinni. 

Í Aðalnámskrá (2011) er mikið rætt um að nemandinn hafi 

eitthvað um nám sitt að segja, að viðhafðir séu lýðræðislegir hættir í 

skólastarfi þar sem nemendur taka meiri þátt. Þetta þarf að virða og 

gera meira af. Mér fannst áhugi nemenda aukast og eflast þegar þeir 

höfðu eitthvað um nám sitt að segja, þegar ég hlustaði á þeirra 

framlag og skoðanir. Hvers vegna á það að vera svo að það sé 

einungis kennarinn sem undirbýr, skipuleggur og ræður ferðinni í 
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námi barna. Í verkefninu um Heimsmarkmið SÞ upplifa nemendur að 

þeirra skoðanir og viðhorf skipta máli, að þau hafi eitthvað fram að 

færa og geti lagt sitt af mörkum.  

Þær áherslur í skólastarfi sem kveðið er á um í Aðalnámskrá (2011) 

um nauðsyn þess að nemendur komi vel fram við aðra og virði ólík 

sjónarmið og skoðanir annarra á vel við um mannréttindakennslu. 

Ísland er að verða meira fjölmenningarsamfélag, sem kallar á aukna 

þörf á að skilja betur t.d. ólíka menningarhópa. Þess vegna er 

mikilvægt að nemendur fræðist um mannréttindi á sinni skólagöngu. 

Skólar þurfa ekki endilega að henda út ákveðnum fögum til að skapa 

rými fyrir mannréttindi, þau eiga að vera samofin öllu skólastarfi, eins 

og Aðalnámskrá (2011) kveður á um. Hægt er að gera meira af því að 

samþætta áfanga. Í rannsókn minni var verið að vinna með framsögn 

ásamt því að fræða nemendur um mannréttindi, sú samþætting 

fannst mér takast vel.  

Af svörum og viðbrögðum nemenda að dæma þá virðast þeir vera 

opnir fyrir því að prófa nýjar leiðir og aðferðir. Þeir vilja gera 

fjölbreytt verkefni og að hafa eitthvað með nám sitt að segja, eins og 

kveðið er á um í Aðalnámskrá (2011). Nemendur eru áhugasamir, en 

svo virðist sem þörf sé á að finna leiðir til að virkja betur þennan 

áhuga þeirra, að virkja kraftinn sem býr innra með þeim (Ívar Rafn 

Jónsson, 2008). Ef til vill gera kennarar ekki nóg af því að nýta sér 

fjölbreyttar kennsluaðferðir til að ná til nemenda. Sumir hafa gert það 

og eru að standa sig vel, en það er spurning hvort nóg sé af því gert. 

Ég tel mikilvægt að kennarar endurmeti sig og sína frammistöðu, 

spyrji sjálfa sig hvort þeir séu að ná því fram sem þeir vilji ná fram. 

Kennarar þurfa að vera tilbúnir til að sleppa takinu af þessum 

hefðbundnu „öruggu“ aðferðum ef þær eru ekki að virka. Fjölbreyttir 

kennsluhættir hafa fjölmarga kosti. Þeir ýta undir sjálfstæði, metnað 

og virkni nemenda og gera þeim betur kleift að muna námsefnið. 
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Einnig eru þeir til þess fallnir að ná betur til nemenda sem annars eru 

áhugalausir og óvirkir í námi.   
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6 Lokaorð 

Hér hefur verið lýst starfendarannsókn sem gerð var í grunnskóla á 

höfuðborgarsvæðinu árið 2015-2016. Í fræðilega hluta ritgerðarinnar 

dró ég fram helstu áherslur Aðalnámskrár grunnskóla er varða börn 

og mannréttindi. Einnig studdist ég við Mannréttindasáttmála SÞ og 

Barnasáttmála SÞ. Þá fjallaði ég um ýmsar rannsóknir og greinar þar 

sem lykilorð mín – umræðuaðferðin, gagnrýnin hugsun, samvinna, 

samkennd og kennsluaðferðir komu við sögu.  

Starfendarannsóknin hefur haft mikil áhrif á mig sem kennara. Ég 

hef kynnst sjálfri mér betur sem kennara og er meðvitaðri um 

starfshætti mína. Í kjölfarið hef ég öðlast meira sjálfstraust í starfi og 

er sannfærðari um þá leið sem ég kýs að stefna sem kennari, mér 

sjálfri og nemendum til hagsbóta. Kennsla er ákveðinn leiðangur og í 

raun veit maður aldrei hvert hann leiðir. Mér finnst þessi rannsókn 

mín hafa gert mig öruggari í því að þora að taka áhættu í kennslunni, 

að þora að sleppa takinu ef þess er þörf. Vitanlega þarf hver kennari 

alltaf að undirbúa kennsluna vel en hann þarf líka að vera óhræddur 

við að sleppa takinu og þora að fara aðra leið en stefnt var að. 

Stundum mun það leiða mann í ógöngur en það er líka reynsla, þá 

veit maður hvaða leið á að fara næst.  

Ég tel að markmiðum rannsóknarinnar hafi verið náð. 

Niðurstöðurnar benda til þess að með því að beita markvissum 

kennsluaðferðum þá er hægt að virkja og efla áhuga nemenda á 

mannréttindum. Námsverkefnin sýndu að nemendur hafa áhuga á 

mannréttindum og hafa töluvert um þau að segja.  

Með því að hafa kynnt mér fræðin hvað börn og mannréttindi 

varðar hef ég gert mér betur grein fyrir að ég er ekki ein á þessari 

vegferð, fleiri eru á þessari vegferð með mér. Það veitir mér stuðning 

og sannfæringu um að ég sé á réttri leið. Mér finnst þessi vegferð mín 
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hafa verið lærdómsrík en ég geri mér jafnframt grein fyrir að ég er 

ekki komin á neina endastöð. Þetta er aðeins einn áfangi á langri 

vegferð. Kennarastarfið er stöðug þekkingarleit og getur oft verið 

miklum breytingum háð. Samfélagið sem við búum í er sífellt að 

breytast, tækinýjungar eru miklar og margir skólar að feta nýjar leiðir 

hvað tækni varðar. Ég vona þó innilega að skólar beri þá gæfu að hafa 

manngildi ávallt í heiðri í öllu starfi sínu með börnum. Að þeir kenni 

nemendum mikilvægi þess að bera virðingu fyrir mannréttindum, 

mismunandi menningu, tungu og gildismati. En það er ekki einungis 

hlutverk skóla að hafa mannréttindi í heiðri. Mannréttindi þarf að 

hafa að leiðarljósi í öllu því sem viðkemur uppeldi og þroska barna – 

að barnið sé meðvitað um rétt sinn og virði réttindi annarra. Það er 

hlutverk og ábyrgð samfélagsins alls að vinna að því að standa vörð 

um mannréttindi og að þau séu virt.  

Ég sem kennari er sannfærð um að mannréttindafræðsla eigi fullt 

erindi inn í skólana og að það geri nemendur að meðvitaðri og 

upplýstari samfélagsþegnum. Þeir hafi manngildi í heiðri og virði rétt 

sinn og annarra – að þeir hafi hjartað á réttum stað. 
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